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OSRAM LEDriving® HLM
Snadný upgrade z konvenčních motocyklových 
světlometů na studené bílé LED světlo
OSRAM LEDriving® HLM představuje snadné řešení pro revoluční změnu konvenčních motocyklových světlometů 
na studené bílé LED světlo - se 6 000 K poskytují stylový a moderní vzhled a vynikající jas. Tyto LED „žárovky“, 
vybavené nejnovější LED technologií a velmi kompaktním designem, umožňují vysokou kompatibilitu a snadnou 
instalaci pro širokou škálu modelů motocyklů. Žárovky LEDriving® HLM jsou na 12V  a nabízejí dlouhou životnost.



OSRAM LEDriving® HLM
Vlastnosti:

 — Chladně bílé světlo se 6000 K
 — Vynikající jas
 — LED náhrada za konvenční světelné zdroje HS1 a T19 

pro potkávací a dálková světla
 — Prémiová OSRAM kvalita
 — Dlouhá životnost
 — Kompaktní design “plug and play”
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Výhody:
 — Lepší viditelnost díky efektu „denního světla“
 — Více světla umožní motocyklistům vidět dále, a tím pádem 

reagovat rychleji. Značky, překážky i rizikové situace mohou 
být dříve rozlišeny

 — Nižší možnost oslnění díky optimální distribuci světla
 — Větší odolnost zajišťuje LED technologie
 — Méně časté výměny zdrojů světla šetří čas i námahu
 — Snadná instalace

Technické údaje

Použití
 — Motocykly (12V)
 — LED žárovky pro 

dálkové a potkávací 
světlo  

Barva světla:

Další informace
 — Zohledněte omezené 

možnosti použití!*         

Název produktu Objednací  
číslo EAN10 Typ balení ECE Patice W V Světelný 

tok (lm) K Barva 
světla

LEDriving® HLM 64185DWP-01B 4062172229494 Single-blister ≜ HS1 PX43t 5,0/5,5 12 
500 / 650 

(potkávací/
dálkové)

6000 bílá

LEDriving® HLM 7335DWP-01B 4062172229531 Single-blister

T19 (M5) 
- nemá 

ekvivalent 
ECE

P15d-25-1 4,5/5,5 12 
500 / 600 

(potkávací/
dálkové)

6000 bílá

* Použití off road:
Tento produkt nemá ECE schválení, není určen pro provoz na veřejných komunikacích. Neoprávněné použití může vést ke ztrátě technického průkazu a pojistného krytí.


