
Vidět a být viděn s OSRAM - Plug & Play ECE-certifikace 2 roky záruka OSRAM 3)
- Až o 200 % více světla1)- Až

o 100 % bělejší světlo2)-
Teplota chromatičnosti až

6500K- Až 200 m dlouhý kužel
světla- Vidět dál a reagovat

rychleji

- Nekomplikovaná instalace-
Rychlá úprava a instalace

- ECE R6/R7/R48/R87/R112-
Není nutná žádná registrace

v dokumentech vozidla

Systematická opatření pro
zajištění kvality podporují

prémiové zpracování a
funkčnost našich výrobků.
Inovativní technologie a

vynikající kvalita se
zákazníkům vyplatí.

Technický list výrobku

LEDriving headlight for VW AMAROK  

Legální a výkonné LED vylepšení
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Zapněte OSRAM LEDriving světlomety
Innovative & Up to dateDíky naší snaze o inovace a kvalitu
přináší OSRAM zcela nové osvětlení vozidel. Rozšířili jsme
portfolio LED osvětlení pro vozidla oLEDriving světlomety pro
VW Amarok. Tyto full-LED světlomety nabízejí inovativní
design, který působivě doplňuje individuální vzhled vašeho
vozidla.  OSRAM LEDriving světlometypřinášejí perfektní
osvětlení na vozovku před Vás a jsou také vylepšením Vašeho
vozu na nejnovější OEM prémiové technologie. OSRAM
LEDriving světlomety jsou kompletní LED světlomety,
vybavené LED pozičním světlem, LED potkávacím světlem,
LED dálkovým světlem, LED denním světlem a dynamickým
LED indikátorem směru.Díky vysoce výkonným LED diodám s
dlouhou životností s intenzivním jasem dodávají až o 200 %
více světla1), zapůsobí až o 100 % bělejším světlem2) a je pro
ně charakteristické, že vozovku osvětlí až do vzdálenosti 200
m před vozidlem. Kromě toho díky moderní technologii
světlovodů a modernímu materiálu difuzoru přesvědčí
homogenním rozložením světla a optikou bez pixelů. Všechny
tyto aspekty vedou k lepšímu vnímání vašeho vozidla a
následně ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu. OSRAM
také nabízí 2-letou záruku3)Zcela legální a nekomplikovaná
výměnaZvýraznění vozidla zcela legálně, přímočarým a velmi
stylovým způsobem s pozoruhodnými akcenty je nyní  s
nejnovějšími inovacemi OSRAM velmi snadné. Podle pokynů
ECE byly provedeny nezbytné zkoušky a schválení na
světlomety LEDriving, což znamená, že jsou zcela legální v
silničním provozu a registrace do dokladů vozidla není nutná.
ECE certifikováno podle ECE
R6/R7/R48/R87/R112.Technologie Plug & Play zajišťuje
rychlou a snadnou instalaci světlometů OSRAM LEDriving,
stávající kabely není nutné upravovat ani poškozovat. Není
také nutná následná Instalace automatického naklápění
světlometu a ani systému čištění světlometů.Ověřená kvalita
OSRAM podle DIN EN ISO/IEC 17025Světlomety OSRAM
LEDriving byly testovány v naší laboratoři pro simulaci
prostředí s certifikací DIN pro extrémní vnější vlivy: vody,
prachu, extrémních teplot, UV záření a trvalých vibrací. Byla
určena třída IP a stupeň ochrany IP69K.Zapněte LEDriving
světlomety1). Ve srovnání s minimálními požadavky ECE R
1122. Ve srovnání se standardními halogenovými světlomety3.
Přesné podmínky naleznete na www.osram.com/am-
guaranteeAplikační rada:- Vhodné pro VW Amarok s originální
výbavou halogenových světlometů- Nevhodné pro VW Amarok
s originální výbavou xenonovými světlomety- Nevhodné pro
levostranný provoz
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Technické údaje

Informace o produktu

Odkaz na objednávku LEDHL107-BK LHD

Aplikace (specifikace kategorie a produktu) Světlomety

Parametry

Jmenovité napětí 12,0 V

Jmenovitý výkon 55,00 W

Testovací napětí 13,2 V

Fotometrické údaje

Teplota chromatičnosti 6500 K

Rozměry & váha

Váha výrobku 6900,00 g

Délka 0,0 mm

Šířka 372,3 mm

Výška 342,5 mm

Životnost

Guarantee 2 years

Další údaje o produktu

Produktová poznámka Upgrade headlights for VW Amarok. Suitable for VW
Amarok with original equipment halogen headlights.
Not suitable for VW Amarok with original equipment
xenon headlights. Not suitable for left-hand traffic.

Vlastnosti

Technický list výrobku
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Technologie LED

Certifikáty & standardy

Standardy ECE R06, R07, R10, R48, R87, R112

Povolení – schválení Homologace E4

Druh ochrany IP69K

Kategorizace specifická pro danou zemi

Odkaz na objednávku LEDHL107-BK LHD

Logistická data

Zkratka produktu 851220009000

Logistické údaje

Kód výrobku Popis výrobku Jednotka balení
(kusy/jednotku)

Rozměry (délka x
šířka x výška)

Objem Hrubá hmotnost

4052899616240 LEDriving headlight
- VW Amarok  

Shipping carton box
1

580 mm x 380 mm x
640 mm

141.06 dm³ 10300.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo
vice samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Stažení dat

Soubor

User instruction
LEDriving HEADLIGHT

Video
OSRAM LEDriving VW Amarok Headlights Product Trailer (EN)

Video
OSRAM LEDriving VW Amarok Headlights Product Trailer (EN)

Video
Light is Quality - OSRAM LEDriving Headlights Quality Tests (EN)

360 Degree Image
OSRAM LEDriving headlights for VW Amarok - Black Edition

Právní poradenství:
Světlomety LEDriving jsou plně legální a ECE kompatibilní, a proto není nutná žádná registrace. To nezahrnuje individuální
vlastní požadavky zemí, mimo standardizované certifikace ECE.

1) Ve srovnání s minimálními požadavky ECE R112

2) Ve srovnání se standardními halogenovými světlomety
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https://sketchfab.com/models/030ad0b3db4c41ff93e2686804238785/embed?ui_controls=0&amp;ui_infos=0


3) Přesné podmínky naleznete na: www.osram.com/am-guarantee

Poznámka k aplikaci:

- Vhodné pro VW Amarok s originálními halogenovými světlomety

- Nevhodné pro VW Amarok s originálními xenonovými světlomety

- Nevhodné pro levostranný provoz

Poznámka k aplikaci:

Podrobnější informace o aplikaci a grafiku naleznete v datovém listu produktu.

Poznámka:

Změny vyhrazeny bez předchozího upozornění. Chyby a opomenutí  vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější
verzi.

Pokyny k použití
Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti
Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější
vydání.
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