
Pro Vaši bezpečnost
OSRAM XENARC® NIGHT BREAKER® UNLIMITED
– nové dimenze automobilového osvětlení i pro výbojky

Informace o nových produktech OSRAM 2 2 / 2 0 1 3

LIGHTNEWS

Nové světlo na xenonovém trhu: s až o 70 % větším množstvím světla, ještě
bělejším jasným xenonovým světlem a až o 20 m delším světelným kuželem 
ve srovnání se standardními xenonovými výbojkami jsou výrobky OSRAM 
XENARC® NIGHT BREAKER® UNLIMITED nejsilnějšími xenonovými výboj-
kami pro světlomety na světě.

Výrobky OSRAM XENARC® NIGHT BREAKER® UNLIMITED jsou tou nejlepší volbou pro všech-
ny řidiče, kteří přikládají důležitost maximální viditelnosti a bezpečnosti. Množství světla, které
je ještě vyšší než u standardních xenonových výbojek, přináší viditelně lepší osvětlení vozovky. 
Pro řidiče to jednoduše znamená ještě vyšší bezpečnost, protože může zůstat soustředěný 
a v případě potřeby dříve reagovat.



technické údaje

Výhody sVětelných zdrojů osraM Xenarc® niGht Breaker® UnliMited

Vidět vozovku v nejlepším světle

 až o 70 % více světla1 pro lepší viditelnost a znatelně více času na reakci

 až o 20 m delší světelný kužel2

 až o 5 % bělejší světlo1 pro neunavující a pohodlné řízení

Vysokotlaké výbojky OSRAM nastavují nové normy s ohledem na množství světla, 
hospodárnost a životnost. Světelné zdroje XENARC® je povoleno používat pouze 
ve speciálních xenonových světlometech.
Výměnu světelného zdroje smí provádět pouze vyškolený odborný pracovník.

Využijte nejlepší možnosti
Ať už jde o dálková světla, potkávací světla 
– jednotlivě nebo ve formě kombinované 
žárovky – nebo mlhovky: světelné zdroje 
OSRAM NIGHT BREAKER® UNLIMITED 
jsou k dispozici pro všechny běžně 
používané systémy světlometů. Možná je 
i kombinace xenonových výbojek pro 
dálková a potkávací světla s halogenovými 
žárovkami pro mlhovky – a právě ona 
zajišťuje při jízdě nejlepší světelné 
a bezpečnostní podmínky.

1 Ve srovnání se standardními xenonovými výbojkami 2  V závislosti na konkrétním systému světlometů
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66240 66240XNB-HCB 4052899047105 D2S Hlavní světlomet Duo-Box 10 10 35 P32d-2 XENARC ® NIGHT 
BREAKER

 1

66140 66140XNB 4052899047068 D1S Hlavní světlomet Krabička 10 10 35 PK32d-2 XENARC ® NIGHT 
BREAKER

 2

66240 66240XNB 4052899047082 D2S Hlavní světlomet Krabička 10 10 35 P32d-2 XENARC ® NIGHT 
BREAKER

 1
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