WYBIERZ WŁAŚCIWE
ŹRÓDŁA ŚWIATŁA
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WPROWADZENIE
Dział motoryzacyjny firmy Tungsram od ponad pół wieku spełnia
najwyższe standardy jakości dla komponentów dla samochodów
osobowych i pojazdów użytkowych. Znajdujemy się wśród trzech
największych producentów samochodowych źródeł światła
na świecie, jesteśmy uznanym dostawcą OEM (producentem
oryginalnego sprzętu) i decydującym graczem w sprzedaży części
na wymianę na głównych rynkach na całym świecie.
Od dawna angażujemy się w poprawę widoczności i bezpieczeństwa
na drodze, jednocześnie zwiększając wygodę i styl. Nasze
niestandardowe rozwiązania są dowodem zaangażowania firmy
Tungsram w przywództwo produktowe i innowacje technologiczne.
Niezawodność i jakość stoją na pierwszym miejscu
naszej agendy, a szeroka gama wysokiej jakości
żarówek firmy Tungsram zapewnia doskonałą
wydajność i maksymalną widoczność, co zwiększa
bezpieczeństwo i zmniejsza ryzyko wypadków
drogowych.
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Aby wybrać idealną żarówkę, która będzie
najlepiej pasować do Twojego stylu jazdy,
powinieneś wziąć pod uwagę to, ile jeździsz
w nocy, jak często korzystasz z samochodu
poza miastem, jak łatwo jest wymienić
żarówkę w Twoim samochodzie, a także jaka
temperatura barwy światła jest przyjemna dla
Twoich oczu.

Gama Tungsram Premium Megalight, dzięki
unikatowo zaprojektowanemu żarnikowi i
specjalnej powłoce elementu optycznego,
zapewnia wyższe natężenie oświetlenia, które
pozwala na lepszy rozkład światła na drodze,
umożliwiając bezpieczniejszą jazdę poprzez
kierowanie większej ilości światła na drogę
przed pojazdem, co zwiększa widoczność w
warunkach jazdy nocą.

Dla kierowców preferujących niebieskawą
barwę światła idealnym wyborem będą
żarówki Sportlight, Sportlight Ultra
lub Sportlight Extreme z gamy lamp
halogenowych firmy Tungsram. Produkty te
mają wyższą temperaturę barwy światła w
porównaniu ze standardowymi żarówkami,
zapewniając oświetlenie umożliwiające lepsze
postrzeganie dla ludzkiego oka, a także
zapewniając więcej światła na drodze przed
pojazdem.

Więcej
światła

Doskonała
widoczność

Długa żywotność

Niebieskobiałe
światło
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Megalight Ultra +200

MEGALIGHT
Wybór halogenowych żarówek
o wysokiej luminancji

Najjaśniejsze halogenowe źródło światła w naszej ofercie —
spełnia i przewyższa najwyższe poziomy wydajności.
Nadzwyczajna wydajność – aż do 200% więcej światła na drodze przed pojazdem*

BEZPIECZEŃSTWO PROWADZENIA POJAZDU BEZ KOMPROMISÓW
Zaprojektowano dla uzyskania najlepszej wydajności z precyzyjnym ustawieniem włókien żarnika, 100%
wypełnieniem ksenonem i specjalnym systemem powlekania elementu optycznego.

*w porównaniu do minimalnych wymagań ważonej luminacji punktów określonych w normie ECE R149
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WIĘCEJ ŚWIATŁA I EKSKLUZYWNY
WYGLĄD, WYŻSZY POZIOM
BEZPIECZEŃSTWA
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AD LEGA

MEGALIGHT ULTRA +200

MEGALIGHT ULTRA +150

MEGALIGHT ULTRA +130

MEGALIGHT ULTRA +120

MEGALIGHT ULTRA +90

MEGALIGHT PLUS 50-60

Aż do 200% więcej światła
na drodze

Aż do 150% więcej światła
na drodze

Aż do 130% więcej światła
na drodze

Aż do 120% więcej światła
na drodze

Aż do 90% więcej światła
na drodze

Aż do 50-60% więcej światła
na drodze

H4

H7

Więcej światła /
widoczności
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Żywotność

H4

H7

H11

H1

H4

Powleczone
częściowo stylową
niebieską powłoką

Żarówki Megalight Ultra +200 , 150, 130, 120, 90 są również dostępne w kartonowych opakowaniach twinbox

H7

H11

100%
wypełnienia
ksenonem

H1

H4

H7

H11

Więcej światła /
widoczności

HB3

HB4

H1

H4

Żywotność

H7

H11

HB3

HB4

Powleczone częściowo
stylową niebieską
powłoką

H1

H4

H7

100%
wypełnienia
ksenonem
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SPORTLIGHT EXTREME

SPORTLIGHT ULTRA

SPORTLIGHT

O

AD LEGA

L

R

SPORTLIGHT
Asortyment halogenowych
żarówek do głównych
reflektorów

Aż do 40% więcej światła
na drodze, Aż 5000K

H1

H4

Barwa
temperaturowa
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H7

Aż do 30% więcej światła
na drodze, Aż 4200K

H1

H11

Więcej światła /
widoczności

H4

H7

H11

Żywotność

HB3

Aż do 50% więcej światła
na drodze, Aż 3800K

HB4

H1

H4

H7

Pełna powłoka

Żarówki Sportlight Extreme oraz Ultra są również dostępne w kartonowych opakowaniach twinbox

HB3

HB4

P21W

P21 /
5W

R5W R10W W5W

Częściowa
powłoka

STYLOWE, DOSKONAŁE BIAŁE
ŚWIATŁO W POŁĄCZENIU Z
WIĘKSZĄ ILOŚCIĄ ŚWIATŁA
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LONG LIFE

Long Life
Dłuższy okres jazdy

Rzadziej wymagają
wymiany

H1

H3

H4

H7

C5W

H6W

P21 /
4W

P21 /
5W

P21W

PY21W

R5W

R10W

T4W

W5W

Barwa
temperaturowa
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• Dłuższa żywotność, rzadziej trzeba wymieniać.
• Zapewnia bezpieczną jazdę w dzień i w nocy.
• Do 3x dłuższa żywotność w porównaniu ze
standardowymi żarówkami.

Więcej
światła /
widoczności

Żywotność
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SERIA MEGALIGHT

ŻARÓWKI
STANDARDOWE
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MEGALIGHT
ULTRA +200

MEGALIGHT
ULTRA +150

MEGALIGHT
ULTRA +130

MEGALIGHT
ULTRA +120

SERIA SPORTLIGHT

MEGALIGHT
ULTRA +90

MEGALIGHT
PLUS 50-60

ŻARÓWKI
STANDARDOWE

SPORTLIGHT
EXTREME

SPORTLIGHT
ULTRA

LONG LIFE

SPORTLIGHT

ŻARÓWKI
STANDARDOWE

LONG LIFE
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Żarówki do reflektorów głównych firmy Tungsram –
więcej światła na Twojej drodze…
PODRASUJ Twój samochód
żarówkami firmy

Tungsram klasy premium

H1

H3

H4

H7

H11

HB3

HB4

Megalight Ultra +200
Megalight Ultra +150
Megalight Ultra +130
Megalight Ultra +120
Megalight Ultra +90
Megalight Plus
Sportlight Extreme
Sportlight Ultra
Sportlight
Long Life

Więcej informacji >
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Firma Tungsram Operations Kft. ciągle rozwija i polepsza swoje produkty. Z tego powodu wszystkie opisy produktów w tej broszurce należy postrzegać jako
instrukcję ogólną i specyfikacje mogą być zmienione od czasu do czasu w interesie rozwoju produktu bez wcześniejszego powiadomienia lub oświadczenia
publicznego. Wszystkie opisy w tej publikacji zawierają ogólną informację o produktach, do których się odnoszą i w żadnym przypadku nie będą stanowić części
jakiejkolwiek umowy. Dane w tej instrukcji zostały pozyskane w warunkach eksperymentalnych, w związku z tym Tungsram Operations Kft. nie może uznać
żadnych roszczeń powstałych w oparciu o te dane w zakresie dopuszczonym przepisami prawa.
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