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Která je pro Vás ta  
pravá?
Stručný průvodce typy autožárovek OSRAM

Vidět sVět V NoVém sVětle



Ke kterému typu patříte?
Přehled všech výhod

TYPOLOGIE AUTOŽÁROVEK

Potřebuji špičkový výkon - maximum 

světla, maximální bezpečnost a 

nejkratší reakční dobu. Zvláště v noci.

Nejdůležitější je pro mě kvalita, výkon 

a trvanlivost, protože řídím často, 

především v noci.

Potřebuji se cítit v bezpečí.

Potřebuji, aby všechno, až do 

nejjemnějších drobností, odpovídalo 

mému životnímu stylu.

Skutečně oceňuji jasné namodralé 

světlo.

Jezdím mnoho tisíc kilometrů.

Potřebuji tedy absolutní spolehlivost ve 

dne i v noci* - a optimální kvalitu.

Chci jezdit bezpečně.

Proto přikládám velkou důležitost 

kvalitě a výkonu - za všech okolností.

* Podle nejnovějších výzkumů snižuje jízda se zapnutými světly ve dne počet nehod až o 35%.
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NighT BReAkeR® – 
nejjasnější povolená haloge-
nová žárovka na světě mi 
tyto požadavky splní.

Správnou volbou je pro mě 
řada žárovek SiLVeRSTAR® 
poskytujících až o 50% více 
světla.

Mojí novou volbou je  
COOL BLUe®, poutavá a 
nápadná řada žárovek 
OSRAM. 

Řada žárovek ULTRA LiFe 
mi poskytne až 3-násobnou 
životnost a k tomu 3-letou 
záruku.

NighT RACeR® – 
na světla se prostě  
musím spolehnout.
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•	 Nejjasnější předpisy povolená 

halogenová autožárovka na světě

•	 Až o 90% více světla na vozovce 

pro lepší viditelnost, delší dobu na 

reakci a maximální bezpečnost

•	 Příjemnější pro oči díky až 

o 10% bělejšímu světlu pro 

pohodlné neunavující řízení

•	 Až o 35 metrů delší světelný kužel

•	 Poutavý design s částečným modrým 

pokrytím a stříbrným vrchlíkem

AŽ  
O 90% 

JASněJší 

SVěTLO

„Chci maximum 
 světla!“

NIGHT BREAKER®
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Design:

Životnost:



•	 Až o 50% více světla a díky tomu ma-

ximální bezpečnost

•	 Až o 20 metrů delší světelný kužel, 

což odpovídá čtyřem nebo pěti dél-

kám vozidla, a tedy více času na re-

akci

•	 Moderní design se stříbrným vrchlí-

kem pro všechny světlomety s čirým 

sklem

•	 Splňuje přísné kvalitativní požadavky 

výrobců automobilů

JAsNá A 

spOlEHlIVá

sIlVERsTAR® 

Jas:

Design:

Životnost:

„Potřebuji světlo,  
které vydrží!“



•	 Moderní jasné namodralé světlo (až 

4000 K, podobné světlu xenonových 

výbojek)

•	 Až o 20% jasnější než standardní žá-

rovky 

•	 Optimalizovaný design se stříbrným 

vrchlíkem (H7/H4), ideální pro světlo-

mety s čirým sklem

•	 Splňuje přísné kvalitativní požadavky 

výrobců automobilů

VzHlED 

 xENONu

COOl BluE®

Jas:

Design:

Životnost:

„Můj vůz musí  
vždy vypadat perfektně!“



•	 Až trojnásobná životnost pro denní 

i noční svícení; nevyžaduje výměnu 

častěji než za obvyklou dobu

•	 Vyvinutá speciálně pro 

denní i noční svícení

•	 Optimalizovaný design se stříbr-

ným vrchlíkem (H7/H4), ideální 

pro světlomety s čirým sklem

•	 Vynikající pro vozidla s omeze-

ným prostorem pro instalaci

•	 Splňuje kvalitativní požadav-

ky výrobců automobilů

záRuKA  

3 ROKy*

ulTRA lIfE

Jas:

Design:

Životnost:

„Jsem často na silnicích 
a potřebuji trvanlivost!“

* více informací na www.osram.cz/am-garance



•	  Až o 90% více světla na vozovce

•	 Až o 10% bělejší světlo

•	 Široké osvětlení zatáček; nehrozí 

tunelové vidění jako u světel 

laserového typu

•	 V nabídce typ H4 a H7

•	 Unikátní design

„Pro mě je  
nejdůležitější bezpečnost!“

MAxIMálNÍ 

záVODNÍ  

VÝKON

NIGHT RACER®

Jas:

Design:

Životnost:



Našel jsem si svůj typ světelného zdroje. Jak ovšem zjistím správnou 
náhradní žárovku pro své auto?

Automobily se v mnohém vzájemně odlišují, včetně typu používaných světelných zdrojů. 
Když tedy zjistíte, do jaké skupiny řidičů patříte, a tím jaký typ žárovky potřebujete, mu-
síte ještě zjistit, které verze jsou vhodné pro vaše vozidlo (např. H1, H3, H4 nebo H7). 
OSRAM samozřejmě nabízí všechny typy žárovek pro všechny nejrozšířenější kategorie. 
Zjistit, kterou žárovku vaše vozidlo potřebuje, můžete ve své příručce, od svého prodejce  
nebo na  http://am_application.osram.info/publish/index_en.html.

 NIGHT BREAKER® SILVERSTAR® COOL BLUE®

Typ řidiče  Zaměřený na výkon Zaměřený na výkon Zaměřený na design

Zvláštní vlastnosti Až o 90% více světla  Až o 50% více světla.  Jasné namodralé  
 na vozovce. Bělejší,  Až o 20 m delší světelný světlo podobné svět-  
 méně unavující světlo,  kužel,  ideální pro  lu xenonových výbo- 
 až o 35m delší světelný  časté noční jízdy** jek - atraktivní vzhled 
 kužel**

Stříbrný vrchlík Ano (H4, H7) Ano (H4, H7) Ano (H4, H7)

V nabídce tyto typy H1, H3, H4, H7, H11 H1, H4, H7 H1, H3, H4, H7, 
   HB3, HB4 

Pomocné žárovky – – Parkovací světlo

 ULTRA LIFE NIGHT RACER®

Typ řidiče Zaměřený na bezpeč-  Motocyklista 
 nost a jistotu

Zvláštní vlastnosti Až trojnásobná  Maximum světla pro  
 životnost pro celodenní  Vaši bezpečnost. Vidíte a jste 
 svícení viděni včas

Stříbrný vrchlík Ano (H4, H7) Ano

V nabídce tyto typy H1, H4, H7 H4, H7  
    

Pomocné žárovky Ano Ano

* více na www.osram.cz/am-garance
**  v porovnání se standardními žárovkami (v závislosti na typu světlometu)
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S dotazy na všechny aspekty osvětlení vozidel a typy světelných 

zdrojů OSRAM se obraťte na svého prodejce:

Ať jste kdekoli na cestách, 
žárovky OSRAM jsou Vašimi 
ideálními společníky.

Další informace získáte na 

www.osram.cz


