
Vlastnosti
 — Až o +350 % vyšší jas1)

 — Velmi kompaktní LED náhrada běžných dálkových a potkávacích 
autožárovek H7/H18 a H4/19. 

 — Špičková technologie OSRAM zajišťuje optimalizovaný tvar kuželu 
světla

 — Špičková kvalita OSRAM, vyrobeno v certifikovaném výrobním 
závodě OSRAM v Itálii

 — Studeně bílá barva světla  6 000 K
 — Špičková technologie chlazení

Výhody
 — Více světla umožňuje vidět dál, a proto i dříve reagovat. Dříve 

rozpoznáte značky, překážky a nebezpečí.
 — Snadná instalace díky široké nabídce vhodného příslušenství 

OSRAM pro instalaci
 — Menší oslnění díky optimalizovanému rozložení světla
 — Pětiletá záruka2) a ochrana proti padělání díky programu OSRAM 

Trust
 — Lepší viditelnost díky efektu denního světla
 — Vysokorychlostní ventilátor zajišťuje maximalizovaný odvod tepla 

pro vyšší výkon

LEDriving® HL INTENSE
H7/H18, H4/H19 - nejvýkonnější náhradní  LED autožárovka OSRAM s vícekompatibilní objímkou (2v1)  
- vhodná pro reflektorové i pro projektorové světlomety.

Product Name Objednací 
číslo EAN10 ECE Patice W V K Barva 

světla lm Obsah 
balení

Rozměry 
produktu 
(průměr x 

délka) 
[mm]

Hmotnost 
produktu [g] Typ obalu Země 

původu
Záruka 
[roky]

LEDriving® HL 
INTENSE H7/H18

64210DWINT-
2HFB

4062172306430 ≜ H7/H18
PX26d / 
PY26d-1

21 12 6000 White 2000 2 13.8 x 81.3 56.0
Závěsná 
krabička

Itálie 5

LEDriving® HL 
INTENSE H4/H19

64193DWINT-
2HFB

4062172306454 ≜ H4/H19
P43t / 

PU43t-3
27/23 12 6000 White

1900/1350 
(HB/LB)

2 18.5 x 87.4 76.0
Závěsná 
krabička

Itálie 5  

1) Ve srovnání s minimálními požadavky normy ECE R112
2) Více na www.osram.cz/am

TECHNICAL DATA

OSRAM TRUST PROGRAM pro LEDriving® HL INTENSE

POUŽITÍ / OBAL

Oblast použití
 — čelní světlomety 
 — tlumená  a dálková 

světla

Design obalu

Porovnání velikosti 
s klasickou halogenovou 
autožárovkou a další 
vlastnosti

Použití: 12V
Kód pro ověření pravosti

Objednací číslo

Použití off-road

Typ žárovky

OSRAM Záruka 5 let1)

Počet světelných zdrojů  
v balení

Jas až + 350 %

Vynikající výkon

Patice

LEDriving®  
HL INTENSE H7/H18

LEDriving®  
HL INTENSE H4/H19

Ochrana proti padělání LEDriving® HL INTENSE
nstalace padělaných světelných zdrojů do vozidla může mít vážné následky. Tyto výrobky mohou nejen ovlivnit bezpečnost účastníků silničního provozu,  
ale také poškodit části vozidla. Díky programu OSRAM Trust si nyní zákazníci mohou ověřit nákup špičkového výrobku z portfolia LED autožárovek.   
TRUST program dává výrobku větší přidanou hodnotu a je dalším prostředkem, jak dodržet slib kvality, který společnost OSRAM dává svým zákazníkům. 

1.  Zadejte sedmimístný kód štítku, který najdete 
na obalu OSRAM LEDriving® HL INTENSE 
www.osram.cz/am/program-duvery/index.jsp. 
Tento kód se automaticky vyplní při použití QR 
kódu na štítku. 

2. Poté se zobrazí dotaz, zda 
automaticky zadané údaje o „LED 
žárovce“ odpovídají jedinečnému kódu 
žárovky na patici LEDriving® HL 
INTENSE. 

3.  Okamžik pravdy: Zjistěte, zda údaje souhlasí, 
nebo ne. Použijte tlačítko „Ano“ nebo „Ne“ na 
stránce. Poté se vám zobrazí jeden ze tří možných 
výsledků:  
 

1. Ano ➜ Souhlasí
 — Zakoupili jste originální žárovky OSRAM

2. Možné problémy:
 — Kontaktujte zákaznický servis 

společnosti OSRAM 
3. Ne ➜ Neodpovídá 

 — Kontaktujte svého prodejce

ACCESSORIES
for Off-Road LED-Retrofit

Více na www.osram.cz/am


