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LEDriving® Dynamic Mirror Indicator 
Představujeme dynamická směrová světla  
do bočních zrcátek pro Seat Leon, Ibiza, Arona

Tyto plně dynamické LED směrovky nabízejí inovativní design, který působivě doplňuje individuální vzhled vašeho vozidla. Mají vy-
soce výkonné LED diody s až o 200% vyšším jasem1) a působivým vysokým kontrastem ve dne i v noci díky intenzivnímu žlutému 
LED světlu2) Nejnovější technologie světlovodů nabízí homogenní rozložení světla. Díky všem těmto aspektům je vaše vozidlo na 
silnici lépe vidět. Zvyšuje se tak i bezpečnosti v silničním provozu.

Dynamické směrovky OSRAM LEDriving® se vyznačují nejen inovativní osvětlovací technologií, ale také vysokou úrovní kompa-
tibility. K dispozici jsou dvě varianty: BLACK nebo WHITE EDITION: Obě jsou navrženy tak, aby účinně vynikly individuální styl 
mnoha vozidel. Zatímco edice BLACK zaujme tónovaným černým designem, edice WHITE má jasný bílý design. Díky dvěma 
různým verzím se dynamické směrovky OSRAM LEDriving® dokonale přizpůsobí exteriéru široké škály vozidel.

Podle pokynů ECE byly provedeny nezbytné zkoušky a schválení, což znamená, že instalace směrovek OSRAM LEDriving® je 
zcela legální a registrace do dokladů vozidla není nutná. ECE certifikováno podle ECE R6/R10.
Technologie Plug & Play zajišťuje rychlou a nekomplikovanou instalaci směrových světel OSRAM LEDriving® do bočních zrcátek.

1) ve srovnání s minimálními požadavky normy ECE 2) ve srovnání s ostatními směrovkami integrovanými do bočních zrcátek 
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Výhody produktu:
 — Vysoce kontrastní světlo díky LED
 — Lepší viditelnost vozidla, vyšší bezpečnost provozu
 — Excelentní homogenní distribuce světla, bezpixelová optika
 — Snadná, nekomplikovaná instalace
 — Odolné vodě, prachu, vibracím, nárazům i extrémním teplotám
 — Není nutná žádná dodatečná registrace
 — Perfektní design je vhodný pro širokou škálu vozidel Seat

Vlastnosti produktu:
 — LED dynamická směrová světla s odolnými LEDkami
 — Až o 200 % více jasu
 — Vynikající technologie světlovodů
 — Snadná instalace
 — ECE R6/R10
 — Černá a bílá edice
 — Možnost vizuální kontroly funkčnosti směrovek řidičem
 — 5 let záruka 3)

Výrobek je vhodný pro:
 — Seat Leon 5F 
 — Seat Ibiza KJ 
 — Seat Arona KJ

TECHNICKÉ ÚDAJE

Název produktu Označení Vhodné pro vozy Edice EAN10

/ EAN40

Počet ks  

v balení 

Rozměry 

produktu [mm]  

Rozměry balení 

[mm]

LEDriving® Dynamic Mirror 
Indicator pro Seat Leon 5F - 
White Edition 

 LEDDMI 
5F0 WT S 

Seat Leon 5F (2012- 
Seat Ibiza KJ (2018- 
Seat Arona KJ (2018- 

bílá 4062172052757
/ 4062172052764

4  237 x 54 x 50  300 x 70 x 210 

LEDriving® Dynamic Mirror 
Indicator pro Seat Leon 5F - 
Black Edition 

 LEDDMI 
5F0 BK S 

Seat Leon 5F (2012- 
Seat Ibiza KJ (2018- 
Seat Arona KJ (2018- 

černá 4062172052832
/ 4062172052849

4  237 x 54 x 50  300 x 70 x 210 

Název produktu
W V IP ECE ZÁRUKA

LEDriving® Dynamic Mirror Indicator  
pro Seat Leon 5F - White Edition 

118,00 2,40 12 IP6K9K R06, R10 5 let

LEDriving® Dynamic Mirror Indicator  
pro Seat Leon 5F - Black Edition 

118,00 2,40 12 IP6K9K R06, R10 5 let

Čočky se speciální optikou pro homogenní distribuci světla

Kryt se stupněm krytí  IP6K9K

Vysoce výkonné LED s dlouhou výdrží

Přední kryt se speciální ochranou 
proti slunečnímu záření

1) ve srovnání s minimálními požadavky normy ECE  ve srovnání s jinými směrovkami do bočních zrcátek  3) Více na www.osram.com/am-guarantee


