
min. 600 mm**

max.
1.500 mm

min.
250 mm*
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Více na www.tagfahrlicht.com

LEDayLine (2 světla) se
zabudovaným relé pro
plně automatickou funkci,
s profesionální kabeláží,
montážním materiálem
pro mnohostranné mon-
tážní polohy a návodem.

Světla pro denní svícení poskytují přesvědčivou bezpečnost
při řízení v silničním provozu a předcházejí 58% dopravních
nehod s vážnými následky*. Vybavením světly LEDayLine se
stává vaše vozidlo lépe a rychleji rozpoznatelným pro ostatní
účastníky silničního provozu.
* Studie uskutečněná SWOV institutem pro výzkum bezpečnosti v silničním provozu v EU.

Další výhody světel LEDayLine:
� 30x delší životnost v porovnání s žárovkou H7.
� Nezvyšuje se spotřeba paliva v porovnání s jízdou bez

rozsvícených světel.
� Aktivují se automaticky otočením klíčku v zapalování.
� Moderní design kombinovaný se silou LED diod.
� Univerzální použití.

Silná. Výrazná.
Nepřehlédnutelná
světla.

Silné spojení.

Objednací číslo: 2PT 010 043-801

* Při použití jako poziční světlo musí být zástavbová výška minimálně 350 mm a
maximální vzdálenost od okraje vozidla 400 mm.

**  U vozidel se šířkou menší než 1300 mm , vzdálenost nejméně 400 mm.

Univerzální použití

Zvýšení bezpečnosti.

HELLA CZ, s.r.o.
Revoluční 785
285 22 Zruč nad Sázavou
Česká republika
Tel./Fax: (+420) 327 531 432

(+420) 327 531 152 
(+420) 327 532 164

Internet: www.hella.cz
e-mail:  info@hella.cz

Nápady pro automobil
budoucnosti

Nápady pro automobil
budoucnosti



Dvě LED diodová světla s profesio-
nální kabeláží s konektory, relátkem
pro plně automatické sepnutí a
držákem pro různé polohy montáže.
Multi-voltážní 9-33 V/5 - 11 W.

Dvě LED diodová světla s profesio-
nální kabeláží s konektory , s univer-
zálním držákem pro flexibilní montáž,
multi-voltážní 9-33 V / 5-11 W. 
Vysoce kvalitní materiál a kompaktní
tvar. Vhodné pro montáž závěsnou i
na stojato.

Světla pro denní svícení podle
typu vozu
Sady světel pro denní svícení s
třemi supersvítivými LED diodami. 
Čiré, krycí sklo bez optiky. Přesná
montáž díky přesnému instalačnímu
rámečku . S profesionální 
kabeláží. 
Ford Focus II (11/04 � 02/08,
kromě Ford Focus ST)

VW Golf V (10/03 �, 
kromě GTI, GT, R32 a Variant)

Objednací číslo: 2PT 009 599-801

Objednací číslo: 2PT 009 496-801

Objednací číslo: 2PT 010 177-811 

Objednací číslo: 2PT 010 177-801 

LEDayLine: Nepřehlédnutelná světla pro denní
svícení. Univerzální použití.

Atraktivní světla pro denní svícení spojující skvělý
vzhled s novou světelnou technologií. LEDayLine.

Silná.
Zářící, briliantově bílá světla ve tvaru podlouhlého
obdélníku. V trendu, s minimalistickým klasickým
designem.

Výrazná.
S pěti výkonnými diodami LED v každém světle.

Nepřehlédnutelná.
LEDayLine jsou vidět dříve a rozpoznatelná lépe
než tlumená světla pro ostatní účastníky silničního
provozu. Chráníte sebe i ostatní. 

Jednoduše a dobře viditelná i v noci. 
Používejte LEDayLine jako světla pro denní svícení
během dne nebo jako poziční světla během noci.
Používáte-li LEDayLine jako poziční světla, stan-
dardní poziční světla musí být vypnuta.

Univerzální sady s inovační technologií LED

Výrazný vzhled. Program.

Univerzální použití


