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Světlo je cílené.
Objevte perfektní kužel
světla.
NIGHT BREAKER® LASER. Buďte stále ve hře s nejjasnější
halogenovou autožárovkou značky OSRAM.

Světlo je OSRAM

OSRAM | Světlo v nejlepší podobě

Dodáváme
výrobcům automobilů
OSRAM je předním světovým dodavatelem
světelných zdrojů pro automobilový průmysl. Našimi
zákazníky jsou nejvýznamnější výrobci automobilů.
Polovina celosvětově vyráběných osobních
automobilů je vybavena našimi světelnými zdroji.
Neustále zvyšujeme kvalitu našich výrobků
a zlepšujeme jejich testování tak, aby naši zákazníci
měli rok od roku k dispozici lepší autožárovky.

OSRAM | NIGHT BREAKER ® LASER

Vylepšete si svůj vůz
autožárovkami
s vyšším výkonem
Autožárovky NIGHT BREAKER®
LASER svítí na silnici více díky
inovativní laserové technologii,
vylepšenému vláknu a xenonové
náplni baňky.
Více světla a lepší viditelnost mohou
pomoci řidiči rychleji reagovat
na nebezpečné dopravní situace.
Nejsilnější halogenová
autožárovka OSRAM
NIGHT BREAKER ® LASER
—
—
—
—

až o 130 % více světla
až o 40 m delší kužel světla
až o 20 % bělejší světlo
inovativní laserová technologie
a precizní tvar povrstvení
pro lepší výkon
— kombinace perfektního vlákna
a xenonové náplně v baňce
pro vynikající svítivost
— unikátní design žárovky
s gravírovaným názvem produktu
a stříbrným vrchlíkem

* Ve srovnání se standardní halogenovou žárovkou

OSRAM | NIGHT BREAKER ® LASER

OSRAM | NIGHT BREAKER ® LASER

Nenechte se svazovat
konvencemi
OSRAM NIGHT BREAKER® LASER jsou ideální
autožárovky pro řidiče, kteří vědí, jaký rozdíl je
jezdit s opravdu silnými autožárovkami na tmavých okreskách, v silném provozu, při
dlouhých nočních jízdách. Díky inovativní laserové
technologii bude cesta před Vámi stále jasná.
Každou autožárovku vyrábíme s jasným cílem - redukovat stres
řidiče z nedostatečné viditelnosti na nejnižší možnou míru. Na naše
nové autožárovky NIGHT BREAKER® LASER jsme opravdu hrdí,
jejich technické specifikace mluví za vše:

až o

130%

1

Více světla:
až o 130 % více světla na silnici*

OSRAM NIGHT BREAKER® LASER svítí až o 130 % více než
standardní halogenová žárovka. Rozdíl je patrný především
v nejdůležitější oblasti 75 - 100 m před vozidlem. Zvláště
střed kuželu je silný a jasný. Překážky a rizika na silnici
mohou být dříve a snadněji zaznamenány a řidič může
na nebezpečí rychleji a spolehlivěji zareagovat.

2

více světla*

Lepší viditelnost:
až o 40 m delší světelný kužel*

S kuželem světla delším až o 40 metrů můžete zapomenout
na usilovné zírání do tmy s nosem přilepeným na sklo.
S OSRAM NIGHT BREAKER® LASER přijedete do cíle
v pohodě.
až o

20%

bělejší světlo*

až o

40 m

3

Větší kontrast:
až o 20 % bělejší světlo*

delší kužel světla*

Světlo autožárovky OSRAM NIGHT BREAKER® LASER
spolehlivě rozzáří odrazné plochy dopravních značek,
zviditelní všechny objekty v reálných barvách. Vylepšený
kontrast snižuje únavu řidiče, jízda je příjemnější.
Navíc namodralé světlo je velmi přitažlivé.

* Ve srovnání se standardní halogenovou žárovkou

