Vyberte si
správné světlo
automotive.tungsram.com

Tungsram, jedna z nejznámějších evropských značek v osvět-

lení, vstoupila do nové, vzrušující fáze ve své historii, akvizicí podniků GE Lighting v Evropě, na Středním Východě, Africe a Turecku,
spolu s celosvětovou divizí automotive.
Změnil se pouze název, ale ne princip: nacházení nových příležitostí pro inovace produktů a služeb.
Tungsram nadále nabízí široký výběr žárovek do automobilových
světel – pro 12 V a 24 V systémy – a to jak pro OEM, tak pro náhradní díly. Všechny automobilové výrobky jsou nyní prodávány
pod značkou GE a Tungsram, ale za určitou dobu se název značky
GE změní na Tungsram.
Konkrétní produktové kódy GE a Tungsram nejsou v tomto letáku uvedeny - samostatný podrobný katalog produktů GE a
Tungsram je dostupný na vyžádání.

Prémiová řešení
pro modernizaci
osvětlení osobních
vozů, nákladních vozů
a motocyklů
Tungsram, kromě základního sor
timentu, rovněž nabízí prémiové
výrobky se speciální konstrukcí. Mezi
prémiový sortiment patří: Megalight
Plus 50-60, Megalight Ultra +90,
Megalight Ultra +120, Megalight
Ultra +150, Sportlight Extreme,
Sportlight Ultra, Sportlight, Long Life,
Heavy Star. Prémiové žárovky mají
další výhody, pokud jde o životnost,
svítivost, barvu a odolnost proti
vibracím.
Prémiové žárovky také nesou
označení E1, takže je možné je
používat na vozovkách v EU.

Více světla

Lepší
viditelnost

Odolnější

Dlouhá
životnost

Modrobílé
světlo

Standardní

Megalight
Ultra +150

Megalight
Ultra +120

Megalight
Ultra +90

Megalight
Plus 50-60

Sportlight
Extreme

Sportlight
Ultra

Lepší viditelnost - bezpečnější jízda
Přispívá k lepším jízdním vlastnostem v noci

Stylový vzhled

Více světla na vozovce před sebou

Modrobílé světlo

Až o

150%

více světla
na vozovce

Až o

120%

více světla
na vozovce

Až o

90%

více světla
na vozovce

Až o

50-60%

více světla na
vozovce

Až o

40%

více světla
na vozovce,
až 5000K

Až o

30%

více světla
na vozovce,
až 4200K

Sportlight

Long Life
prodloužení
životnosti

Heavy Star
24V
prodloužení
životnosti,
zvýšená
odolnost

Menší potřeba výměny
Až o

50%

více světla
na vozovce,
až 3800K

Megalight Ultra +150
Maximální bezpečnost díky
dokonalému výkonu
100% náplň xenonovým
plynem
Nejjasnější halogenové čelní světlo v naší
nabídce – dosahuje nejvyšších hranic výkonu
a překračuje je.
Bezpečnější, snazší řízení v noci s lepšími odrazy
značení na vozovce a dopravních značek.

Standardní

Více světla

Megalight Ultra +150

Lepší
viditelnost

Standardní

Stříbrná vrchní část dodává atraktivní vzhled, zejména u čelních světlometů
s reflektory s čirými čočkami.

H1

H4

H7

H11

GO

O

Vyšší svítivost ve spojení s bělejším světlem, které je výsledkem částečného modrého
povlaku, zvyšuje bezpečnost vaší jízdy – což je výhoda zejména pro unavené řidiče.

OL

Vytváří více světla na vozovce díky optimalizované konstrukci vláken se
100 % xenonovou náplní a speciálnímu systému povlaku.

HOM

+150%

VIZTE ještě VÍCE – až o 150 % více světla na vozovce

VÁN

O

Megalight Ultra +120
Intenzivní a výkonné
světlo z hlediska jasu, pro
bezpečnější jízdu náplň
100 % xenonovým plynem
Vylepšená úroveň svítivosti čelních světlometů
pomáhá při snižování počtu nehod v noci
nebo za snížené viditelnosti.

Megalight Ultra +120

Standardní

Více světla

Lepší
viditelnost

• Stříbrná vrchní část dodává atraktivní vzhled, zejména u čelních světlometů
s reflektory s čirými čočkami.

H1

H4

H7

H11

HB3

HB4

GO

O

Standardní

OL

+120%

• Žárovky Megalight Ultra – díky své speciální konstrukci vláken a systému povlaku
– poskytují až o 120 % více světla na vozovce – zlepšují výkon osvětlení vašich
předních světlometů v porovnání se standardními 12V halogenovými žárovkami
dostupnými na trhu.

HOM

Až o 120 % více světla na vozovce

VÁN

O

Megalight Ultra +90
Vysoce výkonné žárovky
pro viditelnost, pohodlí
a styl
Zlepšené jízdní vlastnosti v noci.
Vyšší svítivost ve spojení s bělejším
světlem zvyšuje bezpečnost vaší jízdy.

Více světla

Lepší
viditelnost

H1

H4

H7

H11

HB3

HB4

GO

O

Standardní

• Stříbrná vrchní část dodává atraktivní vzhled, zejména u čelních světlometů
s reflektory s čirými čočkami.

OL

+90%

• Žárovky Megalight Ultra – díky své speciální konstrukci vláken a systému povlaku
– poskytují až o 90 % více světla na vozovce, a tedy zlepšují výkon osvětlení vašich
předních světlometů.

HOM

Až o 90 % více světla na vozovce

VÁN

O

Megalight Plus 50, 60
Speciální konstrukce žárovek
s vysokou svítivostí pro lepší
viditelnost
Delší dosah.
Jasnější osvětlení.

Standardní

Více světla

Megalight Plus 50, 60

Lepší
viditelnost

Standardní

H1

H4

H7

GO

O

+50-60%

OL

• Žárovky předních světlometů, které poskytují více světla,
kde to nejvíc potřebujete.

HOM

Až o 50-60 % více světla na vozovce

VÁN

O

Sportlight Extreme

Modrobílé
světlo

Více světla

Lepší
viditelnost

Stylové modrobílé světlo s
barevnou teplotou až 5000 K
srovnatelné s XENONEM
Viditelně odlišné – s výraznou barvou.

• Spojení vysoké svítivosti a barvy, která je podobná dennímu světlu.

Standardní

H1

H4

H7

H11

GO

O

+40%

OL

• Až o 40 % více světla – Větší osvětlená plocha na vozovce před vámi.

HOM

Lepší viditelnost a svítivost – vyzařované světlo
poskytuje řidičům mnoho výhod

VÁN

O

Sportlight Ultra 4200K
Intenzivní bílé světlo
srovnatelné s xenonem
Viditelně odlišné – s výraznou barvou.

Modrobílé
světlo

Více světla

Lepší
viditelnost

+30%
Standardní

H1

H4

H7

H11

HB3

HB4

GO

O

• Až o 30 % více světla na vozovce.

OL

• Produkuje ostré, jasné bílé světlo, které je podobné dennímu světlu.

HOM

Osvětlete vozovku stylově

VÁN

O

Sportlight
Stylové bílé světlo s až 3800 K

O

GO

• Až o 50 % více světla na vozovce.
• Rychlejší signál, včasnější zpozorování –
miniaturní žárovky.

H1

H4

H7

HB3

HB4

P21W

Lepší
viditelnost

OL

Standardní

Více světla

HOM

+50%

Modrobílé
světlo

P21 /
5W

R5W

R10W

W5W

VÁN

O

Long Life

Dlouhá
životnost

H1

H3

H4

H7

C5W

H6W

P21 /
4W

P21 /
5W

P21W

PY21W

R5W

R10W

T4W

W5W

GO

O

• Zajišťuje bezpečnou jízdu ve dne i v noci.

OL

• Prodloužená životnost, menší potřeba výměny.

HOM

Prodloužení jízdní doby

VÁN

O

Heavy Star 24V

Dlouhá
životnost

Odolnější

24V žárovky pro nákladní
vozy s delší životností
a zvýšenou odolností

Heavy
duty

24V žárovky Tungsram jsou navrženy
a vyráběny tak, aby splňovaly náročné
požadavky trhu s profesionálními
užitkovými vozy, a jsou první volbou pro
vozové parky i specializované uživatele.

H1

H3

H4

H7

P21W

PY21W

R5W

R10W

T4W

GO

O

• Svůj vozový park můžete dovybavit žárovkami Tungsram Heavy Star pro přední světlomety a pomocnými
světly a výrazně tak snížit časy odstávek pro výměnu výbojek – lepší výkon znamená méně odstávek vozidla,
nižší náklady na údržbu a celkově nižší provozní náklady.

OL

• Zvýšená odolnost vede k menšímu počtu poruch a následných odstávek vozidla.

HOM

Delší intervaly mezi výměnami, hospodárnější jízda

VÁN

O

automotive.tungsram.com

My v Tungsram Operations Kft. neustále vyvíjíme a zlepšujeme naše produkty. Proto jsou všechny popisy výrobků v tomto katalogu uváděny jako obecné
údaje a specifikace můžeme čas od času a bez předchozího oznámení nebo zveřejnění měnit, aby odpovídaly vývoji výrobku. Všechny popisy v této publikaci
představují pouze všeobecné údaje o zboží, kterého se týkají, a nejsou součástí žádné smlouvy. Údaje získané v tomto průvodci byly získány v kontrolovaných
zkušebních podmínkách. Tungsram však nemůže v rozsahu povoleném zákonem přijmout žádnou odpovědnost za spoléhání se na tyto údaje.
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