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Philips X-tremeVision verbetert de veiligheid van de bestuurders 's nachts 
 
Frankfurt (Duitsland) – Philips onthulde op de beurs Automechanika in Frankfurt de   
X-tremeVision vervanglamp. Deze lamp verschaft 100% meer lichtvermogen dan een 
klassieke lamp, wat garant staat voor de veiligste nachtelijke rijervaring met 
halogeenlicht. 
 
Momenteel doen heel wat ongevallen zich 's nachts of in zwakke lichtomstandigheden 
voor. Autoverlichting is een belangrijke veiligheidsfactor tijdens het rijden. Eerst zien, 
dan handelen. Met zijn uiterst hoge lichtvermogen helpt X-tremeVision de automobilisten 
tegenliggers, voetgangers en obstakels beter en vroegtijdiger te ontwaren, wat 
verkeersongevallen helpt te voorkomen. 
 
X-tremeVision garandeert een maximale zichtbaarheid en voorkomt hierdoor de stress, 
de angst en vermoeidheid die mensen vaak voelen als ze 's nachts rijden met 
onvoldoende licht. Het licht van de Philips X-tremeVision wordt uitgestraald daar waar 
de bestuurder dit het meeste nodig heeft, zonder de tegenliggers te verblinden. 
 
 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Veiligheid door de vormgeving zelf  
X-tremeVision is ontworpen voor 
mensen die de defecte lampen moeten 
vervangen of hun autolichten willen 
upgraden. Ze zullen zich veiliger en 
comfortabeler voelen wanneer ze 's 
nachts de weg op moeten.

Het exclusieve draadontwerp van de lamp, de optimale vulling met xenongas en de 
ultraprecieze geometrie van de brander verzekeren een maximale zichtbaarheid op de 
weg, wat het zicht en het concentratievermogen van de bestuurder verbetert. Tegelijk 
ondersteunt het bijzonder bestendige kwartsglas de druk van het gas, waardoor de 
levensduur van de X-tremeVision een van de hoogste is onder de 
hoogvermogenlampen. 
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Na vier jaar ervaring met X-treme Power (de lamp waarvan erkend wordt dat ze 
het meeste licht verschaft in haar categorie en die meermaals door de 
automobielpers aangeschreven werd als de krachtigste lamp op de markt) 
illustreert X-tremeVision opnieuw dat Philips in staat is lampen met topprestaties 
te ontwerpen. 
 
De Philips X-treme Vision lampen zijn één van de 
jongste twee nieuwkomers in het vernieuwende 
Philipsgamma van 12V-halogeenlampen voor auto's. 
Het gamma bestaat uit BlueVision ultra, EcoVision, 
NightGuide DoubleLife, Vision Plus en Premium. Qua 
autoverlichting is Philips is de eerste keuze van alle 
belangrijke autobouwers omdat het bestuurders een 
originele keuze biedt voor hun auto-uitrusting. Eén op de 
twee wagens in Europa is uitgerust met autoverlichting 
van Philips. 
 

 

 
 

 
Beschikbaarheid 
De Philips X-tremeVision 12V-lampen zullen vanaf 1 oktober 2010 in de versies H1, H4 
en H7 verkrijgbaar zijn bij erkende Philipsdistributeurs en -retailers. 
 
 
Meer informatie bij: 
Sarah Facxin 
Philips Corporate Communication & Public Affairs 
Tel.: +32 2 525 80 78 (niet voor publicatie) 
E-mail: sarah.facxin@philips.com 
 

Philips Customer Care Center, tel. 080080190 

 

Over Koninklijke Philips Electronics 

Koninklijke Philips Electronics N.V. (NYSE: PHG, AEX: PHI) stelt zich als 
gediversifieerde onderneming actief op het gebied van “Gezondheid & Welzijn” tot doel 
het leven van de mensen te verbeteren door tijdige innovaties. Philips is een 
wereldleider in gezondheid, lifestyle en verlichting; het bedrijf integreert technologie en 
design in oplossingen die afgestemd zijn op de mensen, die steunen op een grondige 
kennis van de consumenten en de merkbelofte “sense and simplicity”. Philips met 
hoofdkantoor gevestigd in Nederland stelt meer dan 116.000 personen tewerk in 60 
landen en behaalde een omzet van 23 miljard EUR in 2009. De onderneming is 
marktleider in cardiologische zorg, acute zorg en thuiszorg, in energie-efficiënte 
verlichting en nieuwe verlichtingsoplossingen, in lifestyle producten, met een sterke 
leiderspositie in flat TV, scheerapparaten, draagbare entertainment en tandverzorging. 
Meer informatie over Philips is te vinden op www.philips.com/newscenter en 
www.philips.be 
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