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Philips Ultinon Pro6000 LED

Pouhou výměnou žárovek ve vašich halogenových světlometech můžete nyní přejít na naši osvědčenou, 
bezpečnou, schválenou technologii LED a zažít průlomový jas, jakmile vyrazíte. Vše, co potřebujete vědět 
o výměně halogenových žárovek za LED žárovky, najdete stručně a přehledně na následujících stránkách 
a podrobné informace naleznete kdykoli na webu www.philips.cz/LEDshomologace.

Proměňte noc v den s novým Philips Ultinon Pro6000 LED.

Jak zkontrolovat schválení, si 
můžete prohlédnout na straně 6

Vyměňte světla a přejděte na LED osvětlení 
schválené pro silniční provoz1

Rozsáhlé testování provedené ve spolupráci s TÜV Süd potvrdilo vysoký výkon a kompatibilitu žárovek LED 
Philips Ultinon Pro6000 a umožnilo Ministerstvu Dopravy České Republiky udělit těmto produktům silniční 
schválení. Schválení bylo uděleno v souladu se zákonem č. .56/2001, § 80 formou uznání  technické způsobilosti 
typu konstrukční části vozidla a platí pro použití na vybraných modelech vozidel v ČR
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Automobilové LED 
čipy od Lumileds, výběr 
předních výrobců vozidel

Vysoce kontrastní 
rozložení světla 
znamená dřívější 
rozpoznání nebezpečí 
a dopravních značek

Až o 230% jasnější 
světlo2 a optimální 
rozložení paprsku

Technologie SafeBeam 
zajišťuje jízdu bez 
oslnění

Schváleno pro více než 
100 modelů vozidel 
v ČR

Výrazný bílý LED vzhled 
světlometu

5800K denní bílé 
světlo pro maximální 
pohodlí očí

Spolehlivý 
a dlouhotrvající 
výkon díky inovativní 
technologii chlazení 
AirBoost

Mimořádní životnost 
až 3000 hodin, 6-krát 
delší3 než u halogenů

3 000 h

technologie

Typ V W Sockel Beschreibung Anwendung1 Bestellnummer Verpackung GOC

H4-LED 12 18 P43t-38 Ultinon Pro6000 H4-LED Potkávací/dálková světla 11342U6000X2 X2 (2 lampy) 01365131

H7-LED 12 15 PX26d Ultinon Pro6000 H7-LED Potkávací/dálková světla 11972U6000X2 X2 (2 lampy) 01361331

Informace o produktech a objednávkách

Záruční podmínky: Platí pouze pro výrobní vady a nekomerční použití. Zaregistrujte se do 3 měsíců od nákupu a získáte prodlouženou záruku. Další informace naleznete na adrese philips.com/auto-warranty. 1 Právní 
upozornění: Jste odpovědní za dodržování všech platných zákonů. Philips Ultinon Pro6000 LED je povolen pouze pro vybrané modely vozidel a funkce osvětlení. Stáhněte si dokument o schválení typu a uschovejte jej ve 
vozidle. Schválené modely vozidel a další informace o schváleních ve vaší zemi naleznete na adrese www.philips.cz/LEDshomologace. 2 V porovnání s minimální zákonnou normou pro halogenové žárovky. 3 Ve srovnání se 
standardními halogenovými žárovkami.

roky rok
prodloužená

záruka

https://www.philips.cz/LEDshomologace
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Průlomový jas

LED adaptérové   kroužky
LED adaptér sběrnice CAN

Každé vozidlo je jiné! To platí i pro světlomety. Abychom dále zvýšili kompatibilitu naší LED technologie, vyvinuli 
jsme chytré příslušenství pro bezproblémovou instalaci, takže nyní můžete do svého vozidla přidat převratné LED 
osvětlení. Naše kroužky adaptéru LED zajišťují bezpečnou montáž LED žárovky v mnoha objímkách světlometů 
a adaptér LED CANBus eliminuje falešné varovné zprávy na palubní desce.

Díky chytrému příslušenství jsou nyní LED žárovky 
k dispozici pro ještě více modelů vozidel!
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1 Philips Ultinon Pro6000 LED je povolena pouze pro použití v ulicích, pokud je instalována s originálním příslušenstvím Philips. Pomocí seznamu kompatibility zkontrolujte, zda je pro vaše vozidlo 
potřeba další příslušenství. Více informací na www.philips.cz/c-e/au/car-lights/headlights/led-compatibility-list

LED adaptér sběrnice CANbus

Bezpečná instalace a kompatibilita 
s ještě více modely vozidel1

Najít to správné příslušenství je tak snadné

Zabraňuje falešným zprávám 
na palubní desce

Navštivte náš seznam 
kompatibility

www.philips.cz/c-e/au/car-lights/headlights/led-compatibility-list

Zkontrolujte homologaci 
a najděte správné příslušenství

Postupujte podle pokynů krok za krokem 
pro bezproblémovou instalaci

LED adaptérové   kroužky

Typ I

Typ H4

Typ H7

Typ D

Typ E

Typ H Typ P

Typ K

Typ N

Typ A

Popis Aplikace1 Číslo produktu Obal GOC

Adapter-Ring Typ A H7-LED 11184X2 X2 (2 kroužky) 02009331

Adapter-Ring Typ D H7-LED 11176X2 X2 (2 kroužky) 01681231

Adapter-Ring Typ E H7-LED 11178X2 X2 (2 kroužky) 01679931

Adapter-Ring Typ H H7-LED 11172X2 X2 (2 kroužky) 01630031

Adapter-Ring Typ I H7-LED 11179X2 X2 (2 kroužky) 01683631

Adapter-Ring Typ K H7-LED 11180X2 X2 (2 kroužky) 01675131

Adapter-Ring Typ N H7-LED 11183X2 X2 (2 kroužky) 01636231

Adapter-Ring Typ P H7-LED 11182X2 X2 (2 kroužky) 01677531

CANBus Adapter H7-LED 18952C2 C2 (2 adaptéry) 05064994

N
ov

ý

CANBus Adapter H4-LED 18960C2 C2 (2 adaptéry) 39809094 
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Jak zkontrolovat 
seznam schválených 
vozů a kde najít 
osvědčení o schválení 
typu technické 
způsobilosti.

Je uveden model vašeho vozidla?

Je uvedeno číslo schválení světlometu?

Kupte si produkt u vybraného prodejce.

Osvědčení o schválení technické způsobilosti typu 
konstrukční části vozidla nebo výbavy vozidla
stáhněte si ji a mějte ji vždy ve svém vozidle.

Nainstalujte si do auta žárovky.

Byla splněna všechna zákonná kritéria, užij si jízdu!

Zkontrolujte, zda je váš model vozidla uveden v seznamu kompatibility 
a zda je pro instalaci nutné další příslušenství. Seznam je vždy k dispozici 
online na adrese 
www.philips.cz/c-e/au/car-lights/headlights/led-compatibility-list

Zkontrolujte, zda je homologační číslo světlometu na seznamu kompati-
bility. Má tvar: XX: 1-2místné číslo, YYYYY: 4-5místné číslo

Nalepte homologační nálepku, která je součástí balení, pod kapotu na 
těleso světlometu. Naskenujte QR kód v horní části balení a ověřte pra-
vost produktu. 

Vytiskněte si schvalovací dokument a vozte jej vždy ve svém vozidle.

Philips Ultinon Pro6000 LED se velmi snadno instalujete sami s trochou 
zručnosti. Chcete-li to provést, postupujte podle našich pokynů krok za 
krokem (součástí balení).

Poznámka: Jediným faktorem schválení je shoda se schválením čísla světlometu. 
Údaje o vozidle se používají pouze pro zjednodušenou identifikaci vozidla.

SCAN

Kroky po zakoupení lampy:
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Standardní halogen

Philips Ultinon Pro6000 LED
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Podrobnější informace o silničním osvětlení, které vyhovuje 
dopravním předpisům, naleznete kdykoli online na adrese:

www.philips.cz/LEDshomologace

Standardní halogen Philips Ultinon Pro6000 LED

5800 K

3000 K 5000 K 6500 K

Standardní halogen: ~3000 K

Až
3000 h

0 h 2500 h  5000 h

Standardní halogen: ~500 h

Standard +230%

Až

Lehký
na oko

x6

Až 

Kroky po zakoupení lampy:

Světelný tok2

Barevná 
teplota

Životnost

Všechna práva vyhrazena. Značka Philips 
a Philips logo jsou registrované ochranné 
známky společnosti Koninklijke Philips N.V. 
Technické změny vyhrazeny.

Obrázky jsou pouze ilustrativní. Právní upozornění: Jste odpovědní za dodržování všech platných zákonů. Philips Ultinon Pro6000 LED je povolen pouze pro vybrané modely vozidel a funkce osvětlení. Nalepte homologační 
nálepku, která je součástí balení, pod kapotu na těleso světlometu. Schválené modely vozidel a další informace o schváleních ve vaší zemi naleznete na adrese https://www.philips.cz/LEDshomologace. 2 V porovnání 
s minimální zákonnou normou pro halogenové žárovky
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