Technický list výrobku

LEDriving koncová světla pro Ford Fiesta
MK7
Legální a výkonné LED vylepšení

__

Dynamické LEDky
Vylepšení na nejnovější
prémiovou technologii OEM

- Plug & Play- Rychlá
výměna
Rychlá a nekomplikovaná
úprava a instalace
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ECE-certifik+C775ace dle ECE
R6R7R10R23
- Zcela legální- Není nutná
žádná registrace v
dokumentech vozidla

2 roky OSRAM záruka*
2 roky záruka (více na
www.osram.com/amguarantee)
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Technický list výrobku
Zapněte OSRAM LEDriving koncová světla
Inovativní a aktuálníDíky naší snaze o inovace a kvalitu
zdokonalujeme osvětlení vozidel. Do portfolia OSRAM LED
produktů jsme přidali koncové světlo LEDriving pro Ford
Fiesta MK7 (2013-2017). Tato full-LED koncová světla nabízejí
inovativní design, který působivě doplňuje individuální vzhled
vašeho vozidla. Přinášejí perfektní osvětlení zadní části vašeho
vozidla a jsou také upgrade na nejnovější OEM prémiové
technologie. OSRAM LEDriving koncové světlo pro Ford Fiesta
MK 7 (2013-2017) je full-ED osvětlení. Je vybaveno LED
pozičním světlem, LED brzdovým světlem, LED couvacím
světlem a dynamickým LED indikátorem směru.Zadní světla
zapůsobí díky vysoce výkonným LED diodám s dlouhou
životností s intenzivním jasem a vysokým kontrastem ve dne i
v noci a jsou také vysoce účinné s až o 80% nižší spotřebou
energie1). Dojem dělají také homogenním rozložením světla
díky moderní technologii světlovodu a modernímu materiálu
difuzoru. V důsledku všech těchto aspektů je vaše vozidla
dříve vnímáno což vede také ke zvýšení bezpečnosti silničního
provozu.Zcela legální & nekomplikovaná konverzeZvýraznění
vozidla zcela legálně, jednoduchým a velmi stylovým
způsobem s poutavými akcenty je nyní s nejnovějšími
inovacemi OSRAM velmi snadné. Podle pokynů ECE byly
provedeny nezbytné zkoušky a schválení nakoncová světla
LEDriving což znamená, že jsou proto v silničním provozu
zcela legální a registrace do dokladů o vozidle není nutná. ECE
certifikováno podle ECE R6/R7/R10/R23.Technologie Plug &
Play zajišťuje rychlou a nekomplikovanou instalaci zadních
světel LEDriving, stávající kabely nemusí být měněny ani
poškozeny.Ověřená kvalita OSRAM podle DIN EN ISO/IEC
17025Koncové světlo LEDriving bylo testováno v naší
laboratoři pro simulaci prostředí s certifikací DIN pro extrémní
vnější vlivy, pokud jde o vodu, prach, extrémní teploty, UV
záření a trvalé vibrace, opatřeno třídou IP a stupněm ochrany
IP 69K.Aplikační poznámky:Ford Fiesta MK7 (20132017)Zapněte OSRAM LEDriving koncová světla1) Ve srovnání
s jinými zadními světly2) přesné podmínky naleznete na:
www.osram.com/am-guarantee

__
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Technické údaje

Informace o produktu
Odkaz na objednávku

LEDTL101-CL

Aplikace (specifikace kategorie a produktu)

Full LED Taillight

Parametry
Jmenovitý výkon

27,00 W

Jmenovité napětí

12,0 V

Rozměry & váha

__
Váha výrobku

1800,00 g

Délka

400,0 mm

Šířka

361,0 mm

Výška

254,0 mm

Životnost
Životnost Tc

5000 h

Záruka

2 years

Další údaje o produktu
Konektor pro lampu

Plug&Play

Vlastnosti
Technologie

LED

Certifikáty & standardy
Standardy

ECE R6, R7, R10, R23

Povolení – schválení

Homologace E4

Technický list výrobku | LEDriving koncová světla pro Ford Fiesta MK7
© 2022, OSRAM GmbH. Všechna práva vyhrazena.

srpna 11, 2022, 21:20:53
Strana 3 z 5

Technický list výrobku
Kategorizace specifická pro danou zemi
Odkaz na objednávku

LEDTL101-CL

Environmental information
Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)
Date of Declaration

21-12-2021

Primary Article Identifier

4052899616257

Candidate List Substance 1

Lead

CAS No. of substance 1

7439-92-1

Safe Use Instruction

The identification of the Candidate List substance is
sufficient to allow safe use of the article.

Declaration No. in SCIP database

a00faf11-b633-4129-8747-1f0d9387b03a

Logistické údaje

__

Kód výrobku

Popis výrobku

Jednotka balení
(kusy/jednotku)

Rozměry (délka x
šířka x výška)

Objem

Hrubá hmotnost

4052899616257

LEDriving tail lights
for Ford Fiesta MK7

Shipping carton box
1

600 mm x 600 mm x
200 mm

72.00 dm³

4052.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo
vice samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Stažení dat

Soubor
User instruction
LEDriving Tail Light
Movie application
Trailer LEDriving tail light for Ford Fiesta (EN)
Movie application
LEDriving Tail Light for Ford Fiesta Install Video (EN)
Video
LEDriving Tail Light for Ford Fiesta Installation Video (EN)
Video
LEDriving Tail Light for Ford Fiesta MK7 Trailer (EN)
360 Degree Image
OSRAM LEDriving tail lights for Ford Fiesta - Clear Edition

Právní poradenství:
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LEDriving koncová světla jsou plně legální a ECE kompatibilní pro výměnu OEM zadních světel, a proto registrace není
nutná. To nezahrnuje individuální vlastní požadavky zemí, mimo standardizované certifikace ECE.
1) Ve srovnání s jinými zrcadlovými ukazateli
2) přesné podmínky naleznete na: www.osram.com/am-guarantee
Poznámka k aplikaci:
Ford Fiesta MK7 (2013-2017)
Poznámka k aplikaci:
Podrobnější informace o aplikaci a grafiku naleznete v datovém listu produktu.
Poznámka:
Změny vyhrazeny bez předchozího upozornění. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější
verzi.
Pokyny k použití
Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.
Vyloučení odpovědnosti
Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější
vydání.
__
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