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Světlo je OSRAM

OSRAM LEDriving® Lightbar VX1000-CB SM
Světlo pro vaše cesty - doplňková dálková a pracovní světla 
OSRAM LEDriving®

Lepší předvídavost na tmavých venkovských a lesních cestách, v terénu i na silnici – toho lze dosáhnout 
s OSRAM LEDriving® Lightbar VX1000-CB SM. Se svými 36 vysoce výkonnými LED OSRAM s dlouhou 
životností má VX1000-CB SM dosah až 525 metrů a nabízí tak řidiči působivou viditelnost na silnici i v terénu. 
Přídavný světlomet zajišťuje světelné podmínky podobné dennímu světlu (6000 K) za šera a za špatného 
počasí.
Kromě toho VX1000-CB SM boduje nejvyšší optickou účinností,  homogenním rozložením světla, vysoce 
kvalitními materiály. Má kvalitní  hliníkové pouzdro a stabilní polykarbonátovou čočku, životnost až 5000 hodin. 
OSRAM LEDriving® Lightbar VX1000-CB SM zaručí lepší viditelnost pro vás a lepší viditelnost vašeho vozidla 
ostatními účastníky silničního provozu, a  tím vede ke zvýšení bezpečnosti na silnici i  v  terénu. Pro toto 
dálkové LED světlo s certifikací ECE není nutná žádná registrace a žádný dodatečný záznam v dokladech 
vozidla.



Název Objednací  EAN kód        lm  Light 
distance 
at 1 lx [m]

 ECE
ref.No.

  

produktu číslo       

LEDriving® VX1000-CB SM LEDDL 120-CB SM 4062172232159 12&24 108 6000 1084 67 43 6000 525 37,5+37,5  

Vlastnosti
 — Dvojitá certifikace ECE – 2 x ECE R112 
 — 36 vysoce výkonných LED diod OSRAM s dlouhou 

životností 
 — Combo-Beam (CB): kombinované osvětlení blízkého 

a vzdáleného pole 
 — Hliníkové pouzdro a nerozbitná polykarbonátová čočka 
 — Až 6000 Kelvinů a až 6000 lumenů 
 — Výjimečně dlouhá doba provozu až 5000 hodin 
 — Montážní materiál je součástí dodávky 
 — Třída krytí IP: IP67 
 — Záruka OSRAM 2 roky1)

Výhody
 — U tohoto dálkového světlometu LED s certifikací ECE není 

nutná žádná registrace ani dodatečný záznam v dokladech 
vozidla2) 

 — Lineární a homogenní distribuce světla 
 — Zlepšená viditelnost a výhled za špatných světelných 

podmínek 
 — Lehké a zároveň robustní a odolné 
 — Odolné otřesům a vnikání prachu a vody 
 — Jednoduché a spolehlivé připojení kabelu 
 — Ochrana proti přehřátí

TECHNICKÉ ÚDAJE

1) Více na www.osram.com/am-guarantee 
2) OSRAM LEDriving Light jsou schváleny dle ECE norem a mohou být proto instalovány na vozidla pro provoz na veřejných komunikacích. Prosím 
zohledněte lokální legislativu.
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