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Uusi edistysaskel LED-päiväajovalojen kehityksessä – 
DayLightGuide lisää turvallisuutta tyylikkäästi 
 
Automechanika, Frankfurt – EU:n tekemän tutkimuksen mukaan puolet päiväsaikaan 
sattuneista onnettomuuksista johtuu siitä, että toinen osapuoli ei nähnyt toista 
tienkäyttäjää ajoissa. Tähän liittyen Euroopan komissio päätti, että helmikuusta 2011 
alkaen kaikissa uusissa autoissa täytyy olla päiväajovalot. Silti tuhannet vanhat ajoneuvot 
liikkuvat Euroopan teillä yhä ilman päiväajovaloja. Philips Automotive tuo markkinoille 
vanhoihin ajoneuvoihin sopivan, uuden päiväajovaloratkaisun (DRL), DayLightGuiden.   
 
Turvallisuuden ohella tyyli on aina ollut autoilijoille tärkeää. 
Philipsin valoratkaisut ovat sekä suorituskyvyltään että 
muotoilultaan huipputasoa  – sen lisäksi, että ne auttavat kuljettajia 
näkemään ja näkymään paremmin. 
 
DayLightGuidet ovat LED-markkinoiden tulevaisuutta. Sen sijaan, 
että niissä olisi rivissä useita yksittäisiä valoja, valonauha on täysin 
saumaton. Visuaalinen vaikutelma on yhden yhtenäisen valon 
kaltainen, kun aikaisemmin valot muodostuivat yksittäisistä 
valopisteistä. Valot koostuvat kahdesta lineaarisesta ”nauhasta”, 
jotka tuottavat tähän saakka laajimman aikaansaadun valokentän. 
Laajasta näkökentästä on selvää hyötyä ajoturvallisuuden 
kannalta. Laajuus on vastaava kuin nykyisessä DayLight 8:ssa.  
 

Valot ovat kiinni korkealaatuisissa 
alumiinialustoissa, jotka kestävät 
vaikeissakin sääolosuhteissa. Suojaus suolaa, pölyä, hiekkaa ja 
vettä vastaan ulottuu liitospinteisiin asti. DayLightGuidet toimivat 
myös seisontavaloina  ja ne sopivat niin sähkö-, hybridi- kuin 
start-stop -järjestelmillä varustettuihin ajoneuvoihin. Valot 
valmistetaan OE- laatukriteerien mukaisesti ja ne ovat täysin 
ECE R87 -yhteensopivat.  

 
Helppokäyttöisyys yhä tärkeämpää 
 
Philips on suunnitellut DayLightGuidet mahdollisimman 
helppokäyttöisiksi, ja niissä on samankaltainen kätevä 
kiinnitysmekanismi kuin muissakin LED-tuotteissa. Matalat 
valot on helppo integroida auton koriin, koska kannattimet 
eivät vaadi lisätilaa. 
 
Philips LED -päiväajovalojen valikoima 
 
Philipsin LED-valoja käyttävät useat autovalmistajat, kuten 
Audi, BMW, Chevrolet, Chrysler, Ford, Jaguar, Mercedes, 
Nissan, Peugeot ja Toyota. Philips esitteli ensimmäiset 
vanhoihin autoihin sopivat LED-päiväajovalonsa vuonna 



 

 

2009. Vuonna 2010 valikoima laajentui DayLight 4- ja 8 -malleilla.  
Philips Automotiven innovaatiot tekevät liikkumisesta 
turvallisempaa, energiatehokkaampaa ja 
tyylikkäämpää. Philips DayLightGuidet ovat 
myynnissä syyskuusta 2012 lähtien. 

 
Lisätietoja ja kuvapyynnöt: 
 
Toni Tammi, Sales Manager BG Automotive Lighting 
Philips Finland, +358 40 6722 520, 
toni.tammi@philips.com  
 
Charlotte Krogh, Corporate Communication, Philips 
Lighting Nordic, +45 3061 6695, 
charlotte.krogh@philips.com 
 
Lisää Philipsin uutisia voi lukea Philipsin MyNewsdesk 
-lehdistöhuoneessa. 
 
Royal Philips Electronics 

 

Royal Philips Electronics (Alankomaat) (NYSE: PHG, AEX: PHI) on kansainvälinen 

terveydenhuolto- ja hyvinvointiratkaisujen tarjoaja, joka keskittyy parantamaan ihmisten 

jokapäiväistä hyvinvointia ajankohtaisten innovaatioiden avulla. Maailman johtavana 

terveydenhuolto-, valaistus- ja lifestyle -ratkaisujen tarjoajana Philips yhdistää tuotteissaan 

teknologian ja muotoilun asiakaslähtöisesti sekä toimii tavaramerkkilupauksensa ”sense and 

simplicity” mukaisesti. Pääkonttori sijaitsee Alankomaissa, ja Philipsillä on 122 000 työntekijää 

yhteensä yli 100 maassa. Vuonna 2011 yritys saavutti 22,6 miljardin euron liikevaihdon ja se on 

markkinajohtaja niin lääketieteellisen sydän, akuutti- ja kotihoitolaitteiston kuin 

energiatehokkaiden valaistusratkaisujen ja lifestyle- ja hyvinvointituotteidenkin alalla. Tämän 

lisäksi Philips on vahvassa johtavassa asemassa taulutelevisioiden, miesten parranajo- ja 

karvanpoistotuotteiden, kannettavien ääni- ja videotuotteiden sekä hammashoitotuotteiden 

tarjoajana. 

 

Uutisia: www.philips.fi/uutiset 
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