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Izmēģiniet OSRAM aplikācijas!
„Vehicle Light”

„Highlights”

Esiet informēts vienmēr – pat ceļā!
Jūs vienmēr zināsiet, kāda veida spuldzes
ir nepieciešamas jūsu automašīnai, ja
izmantosiet aplikāciju „Vehicle Light” Apple
un Android ierīcēm. Tā palīdzēs jums izdarīt
pareizo izvēli. Atrodiet modelim un ražotājam
atbilstošo produktu – no tuvās gaismas un
tālās gaismas lukturiem, rādītājiem un bremžu
lukturiem līdz pat atpakaļgaitas lukturiem.
Tagad jūs varat atrast arī pareizās spuldzes
automašīnu salona apgaismojumam.

Pārveidojiet savu automašīnu ar LED
dienas gaitas lukturiem. Ar inovatīvo
aplikāciju „Highlights” jūs varat interaktīvi
iepazīties ar priekšrocībām, ko sniedz LED
dienas gaitas lukturu uzstādīšana. Tas ir
vienkāršāk par vienkāršu – nofotografējiet
auto, kurā vēlaties lukturus uzstādīt, un
novērtējiet, kā tie vizuāli izskatīsies pēc
uzstādīšanas. Saglabājiet foto savā
viedtālrunī vai dalieties ar draugiem,
izmantojot e-pastu un sociālos medijus.

Kuras spuldzes
ir jūsējās?
- Original Equipment
- Drošība un efektivitāte
- Dizains un stils
- Ilgāks kalpošanas laiks
- LED lukturi
- Dienas gaitas lukturi

ORIĢINĀLAIS APRĪKOJUMS

OSRAM. Nr. 1. – visām jūsu vajadzībām!
LED apgaismojuma risinājumus.
Drošībai vienmēr ir jābūt pirmajā vietā. Izvēlieties OSRAM un palieliniet savu
drošību uz ceļa. OSRAM produktu klāsts ir veidots, domājot par jūsu
braukšanas ieradumiem, vajadzībām un prasībām. Tas ir piedāvājums, kas
atbilst visām Jūsu prasībām.
Izvēlieties OSRAM jau šodien un brauciet mierīgi, droši un bez raizēm.
Lai noskaidrotu, kuras spuldzes veids nepieciešams jūsu automašīnai,
apmeklējiet http://am-application.osram.info/publish/index_en.html

Priekšējie lukturi un papildlukturi

ražotājiem visā pasaulē piegādā oriģinālā aprīkojuma kvalitātes spuldzes un
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OSRAM ir automobiļu spuldžu ražošanas līderis, kas lielākajiem automašīnu
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DROŠĪBA UN EFEKTIVITĀTE

+110%

Neatšķiras no rūpnīcā
uzstādītām oriģinālajām
spuldzēm
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Oriģinālā aprīkojuma
kvalitāte

Redzamība
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Izcila kvalitāte nozīmē
ilgāku kalpošanas laiku
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Atbilst ECE standartiem lietošanai
uz koplietošanas ceļiem
Pieejamie veidi:
Pilns priekšējo lukturu un papildlukturu klāsts*
* Pilns OSRAM oriģinālā aprīkojuma spuldžu klāsts
ir pieejams visiem automašīnu modeļiem un ražotājiem.

40m
tālāk!*

DIZAINS UN STILS
Līdz

+20%

ILGĀKS MŪŽS
x3

Trīsreiz ilgāks
kalpošanas laiks

vairāk gaismas

Krāsas temperatūra

4200 K

Zilganbalta
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OSRAM garantija

gaisma

COOL BLUE®
INTENSE

ULTRA LIFE®

UMS

Atbilst ECE standartiem lietošanai
uz koplietošanas ceļiem
Pieejamie veidi:
H1, H3, H4, H7, H11, HB3, HB4

www.osram.com

Atbilst ECE standartiem lietošanai
uz koplietošanas ceļiem
Pieejamie veidi:
H1, H3, H4, H7, H11, HB3, HB4, W5W

Atbilst ECE standartiem lietošanai
uz koplietošanas ceļiem
Pieejamie veidi:
H1, H4, H7, W5W, R5W, R10W, H6W, C5W,
P21W, PY21W, P21/5W

Norādes par procentiem, metriem un kalpošanas laiku ir sniegtas salīdzinājumā ar standarta OSRAM halogēno spuldzi. Norādītie procenti ir maksimālie iespējamie lielumi. *H7 veids.
Sīkāka informācija par OSRAM (ULTRA LIFE®) garantiju ir atrodama vietnē www.osram.com/guarantee

LED spuldzes izskatās gaišākas un baltākas nekā standarta spuldzes. OSRAM piedāvā dažādas LED spuldzes

LED spuldzes – salona modernizācijai

Cool White

Warm White

LED spēks!
automašīnas salona modernizācijai – tostarp ar silti baltu, vēsi baltu un ledus zilu toni. Šīs LED spuldzes izmanto
jaunākos optiskās izkliedēšanas materiālus. Tādējādi tiek nodrošināts vienmērīgs apgaismojums pretstatā dažām
tirgū pieejamām LED spuldzēm, kas var izkliedēt gaismu tikai vienā virzienā vai radīt punktoto diožu LED efektu.
Šobrīd šīs LED spuldzes ir apstiprinātas lietošanai vienīgi automašīnas salonā. Tagad salona uzlabošana ir

Ice Blue

Silti balta

Spilgti balta

Zila

Krāsas temperatūra
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K
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līdz
K

gaisma

4200

gaisma

6000
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6800

vienkāršāka par vienkāršu un var pārvērst jūsu automašīnas izskatu.

Pirms...
ar standarta W5W spuldzēm

Pēc...
ar OSRAM Cool White W5W LED spuldzēm

Pieejamie veidi:

Pieejamie veidi:

Pieejamais veids:

W5W, T4W, C5W

W5W, T4W, C5W

W5W

DRL kustībā!
Dienas gaitas lukturi jeb DRL kļūst arvien populārāki.
DRL izmantošana uzlabo drošību uz ceļa, padarot jūsu auto

Dienas gaitas lukturi (DRL)

redzamāku citiem satiksmes dalībniekiem. OSRAM piedāvā
dažādus DRL komplektus jūsu automašīnai. Viss DRL klāsts
atbilst ECE standartiem lietošanai uz koplietošanas ceļiem un

LEDriving® PX-4

LEDriving® PX-5

- 4 LED pikseļu tehnoloģija
- Kompaktā konstrukcija un forma
nodrošina ērtu uzstādīšanu
- Viegla ievietošana šaurās bampera
restēs
- Punktotu diožu efekts stilīgam un
dinamiskam izskatam

- 5 LED pikseļu tehnoloģija
- Kompaktā konstrukcija un forma
nodrošina ērtu uzstādīšanu
- Viegla ievietošana šaurās bampera
restēs
- Punktotu diožu efekts stilīgam un
dinamiskam izskatam

LEDriving® LG
- Gaismas izkliedēšanas tehnoloģija
- Vienmērīga gaismas sadale –
nekādu pikseļu!
- Divkārša funkcija: dienas gaitas gaisma
un gabarītgaisma
- IP 69K aizsardzība pret spēcīgu
auto mazgāšanu

LEDriving® FOG
- Aizvieto lielāko daļu mūsdienu miglas
lukturu
- Inovatīva daudzpusība: miglas lukturi,
dienas gaitas lukturi
- Pret grants triecieniem izturīga lēca
- Inovotīvais vadības bloks nodrošina
automātisku darbību

ir viegli uzstādāms. Katrs komplekts atšķiras pēc pielietojuma,
gaismas jaudas un cenas. Lai kādas būtu jūsu prasības,
OSRAM ir risinājums tieši jums!
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