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Světlo je OSRAM

Informace o nových produktech OSRAM

LEDriving® XTR
LED dálková a tlumená světla
Světelné zdroje OSRAM LEDriving® XTR s teplotou chromatičnosti 6 000 K a velmi kompaktním designem poskytují snadné plug and 
play řešení pro modernizaci vašich halogenových světlometů – poskytují vašemu vozidlu stylový a moderní vzhled. Díky naší nejnovější 
technologii a inteligentnímu designu produktu jsou naše LED světelné zdroje ideálním společníkem, který vám umožní vidět dále a dříve 
detekovat překážky. OSRAM znamená kvalitu bez kompromisů, a proto můžeme nabídnout 3letou záruku na naše produkty.



 — E-XTR-ÉMNÍ JAS 
Dokonalá jasně bílá barva světla 6 000 K s vynikajícím 
světelným výkonem, který poskytuje stylový a moderní vzhled.

 — NĚMECKÝ DESIGN  
S naší nejmodernější technologií BeamGuide a inteligentním 
designem produktu vyrobeného v Německu je dosaženo 
optimalizované distribuce světla pro dokonalý tvar světelného 
kuželu. 

 — ŠPIČKOVÁ TECHNOLOGIE  
Naše špičková technologie OSRAM zajišťuje, že chlazení je 
aktivní, prostřednictvím optimalizovaného vysokorychlostního 
tichého ventilátoru s až 10 000 ot./min. 

 — DLOUHÁ ŽIVOTNOST  
Naše osvědčené materiály nejvyšší třídy bez kompromisů 
nabízejí extrémní úroveň výkonu s vynikající odolností a dlouhou 
životností. O 70 % nižší spotřeba energie ve srovnání 
s klasickými žárovkami.

 — VYNIKAJÍCÍ KVALITA  
Kvalita, na kterou se můžete spolehnout – vyrobeno 
v certifikovaných závodech OSRAM podle IATF16949, 
nejvyšších standardů automobilové kvality. 

 — PLUG & PLAY  
Snadno upgradujte své světlomety na LED technologii nové 
úrovně s naší výměnou plug and play, bez ohledu na polaritu.

 — BEZPEČNĚJŠÍ JÍZDA  
Technologie DAYLIGHTeffect poskytuje maximální pohodlí pro 
oči při jízdě v noci, umožňuje vám vidět dále, a tedy rychleji 
reagovat. Řidiči mohou vidět značky, překážky a nebezpečné 
situace dříve, což umožňuje delší reakční dobu. 

 — SNÍŽENÉ OSLNĚNÍ  
Světlo není rušivé, je dodáváno přesně tam, kam je potřeba! 

 — VYŠŠÍ VÝKON  
Kvalitní materiál - hliník maximalizuje odvod tepla a umožňuje  
silný světelný výkon.

 — ŠETŘÍ ČAS A PENÍZE  
Halogenky s krátkou životností jsou minulostí: naše LED žárovky 
jsou správnou investicí, abyste se vyhnuli časté výměně 
autožárovek, a to díky životnosti až 5krát delší než u tradičních 
halogenových žárovek.

 — 3LETÁ ZÁRUKA  
Naše jméno znamená maximální přesnost a spolehlivost, proto 
nabízíme 3letou záruku1) na naše produkty. 

 — SNADNÁ INSTALACE  
Aby se ušetřil čas a námaha, mají LED světelné zdroje ultra 
kompaktní design a umožňují montáž bez úprav nebo poškození 
stávajících kabelů.

VLASTNOSTI VÝHODY

LEDriving® XTR

* Tento produkt nemá ECE schválení a nesmí být proto provozován na veřejných komunikacích, pouze off-road. Neoprávněné použití může vést ke ztrátě technického průkazu a pojistného krytí.
** Není nutné dbát na správnou polaritu 1) více na www.osram.cz/am

≜ H4 ≜ H7

POUŽITÍ / BALENÍ

Použití
 — Automobil (12V)
 — Dálková a tlumená 

světla

Další informace
 — zohledněte lokální 

legislativu*

Koncept obalu

Patice

12 V

Typ autožárovky

Tlumená a dálková světla

Záruka 3 roky1)

Počet LED-žárovek 
v balení: 2

Pouze pro off-road

Název produktu Objednací číslo EAN10 Odpovídá 
ECE

Barva 
světla / K Patice W V

Světelný tok 
(ustálený stav) lm  
tlumená/dálková 
světla

Chlazení Polarita 
vyřešena Typ obalu Záruka

LEDriving® XTR 64193DWXTR 4062172232906 ≜ H4
Bílá  
6000

P43T 13/13 12 1400/1100 (± 20%)
Aktivní 
chlazení

ano Krabička 3 roky

LEDriving® XTR 64210DWXTR 4062172232920 ≜ H7
Bílá  
6000

PX26D 18 12 1750 (± 20%)
Aktivní 
chlazení

ano Krabička 3 roky

TECHNICKÉ ÚDAJE


