
Světlo je OSRAM

LIGHTNEWS
OSRAM LEDriving® světlomety pro VW Amarok
Společnost OSRAM opět rozšiřuje svou nabídku LED čelních světlometů. Teď může získat skvělý moderní vzhled i VW 
AMAROK. Takové světlomety nikdo nepřehlédne!

OSRAM LEDriving® světlomety pro VW Amarok jsou kompletní LED světlomety vybavené LED pozičním světlem, LED 
potkávacím světlem, LED dálkovým světlem, LED denním světlem a dynamickým LED směrovým světlem.

Díky moderní technologii světlovodu a modernímu materiálu difuzoru přesvědčí homogenním rozložením světla 
a optikou bez pixelů.

Podle pokynů ECE byly provedeny nezbytné zkoušky a světlomety OSRAM LEDriving® pro VW Amarok mají schválení 
ECE, což znamená, že je jejich provoz na veřejných komunikacích legální a registrace do dokladů o vozidle není nutná, 
jsou certifikovány podle ECE R6/R7/R48/R87/R112.

Instalace „Plug & Play“ je rychlá a snadná a stávající elektroinstalace nemusí být nijak upravována.  
Není také nutné dodatečně instalovat systém naklápění a ostřikování světlometů.

4  /  2 0 2 0Informace o nových produktech OSRAM



Vlastnosti produktu:
 — Plně LED hlavní světlomet
 — Výkonné LED s dlouhou životností a teplotou chromatičnosti 6500 K
 — Funkce: LED poziční, potkávací, dálkové světlo,  

denní svícení a dynamické LED směrové světlo
 — Vynikající materiál difuzoru
 — Až o 200 % více světla
 — Až o 100 % bělejší světlo
 — Snadná instalace
 — Třída ochrany IP69K
 — ECE certifikace (ECE R6/R7/R48/R87/R112)

Výhody produktu:
 — Vylepšení vozu s využitím nejnovějších prémiových technologií
 — Homogenní světlo
 — Bezpixelová optika
 — Lepší viditelnost zvyšuje bezpečnost v silničním provozu
 — Rychlá a nekomplikovaná instalace
 — Provoz na veřejných komunikacích zcela v souladu s legislativou

Poznámka k aplikaci:
 — Vhodné pro VW Amarok, který byl z výroby vybaven halogenovými světlomety
 — Není vhodné pro výměnu za xenonové světlomety
 — Není určeno pro levosměrný provoz
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OSRAM LEDriving® světlomety pro VW Amarok

Technické údaje


