
Dinamikus LED-ek - Plug & Play- Gyors csere ECE jóváhagyott az ECE
R6R7R10R23 szerint

2 év OSRAM garancia*

A legújabb OEM prémium
technologia

Gyors és egyszerű módosítás
és beszerelés

- Engedélyezett- Nem
szükséges bejegyeztetni

2 év garancia (részletes
információk a www.osram.hu

oldalon)

Termék adatlap

LEDriving Ford Fiesta MK7 hátsó
lámpatest  
Megújítás engedélyezett és nagyteljesítményű LED-del
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Kapcsoljon hűha üzemmódba az OSRAM LEDriving hátsó
lámpatestekkel
Innovatív & naprakészAz innováció és minőség iránti
elkötelezettségünk vezetett, hogy újradefiniáljuk az OSRAM
járművilágítást. Az OSRAM a LEDriving hátsó lámpatest  Ford
Fiesta MK7 (2013-2017) termékkel tovább bővíti LED
portfólióját. Ez a teljesen LED hátsó lámpatest innovatív
dizájnnal lenyűgözően kiegészíti járműve egyedi
megjelenését. Precíz megvilágítást biztosít az autó hátsó
részén, mindezt a legújabb OEM prémium technológiával. Az
OSRAM LEDriving hátsó lámpatest Ford Fiesta MK 7 (2013-
2017) teljesen LED hátsó lámpatest. LED helyzetjelző, LED
féklámpa, LED tolatólámpa és dinamikus irányjelzőel
felszerelve.Csúcsteljesítményű, hosszú élettartamú LED-ek
biztosítják az intenzív fényt, nagy kontrasztot nappal és
éjszaka, és a magas hatékonyságot, mely 80%-kal kevesebb
energiafelhasználást eredményez1). A modern fényvezető
technológiának és a modern diffúzornak köszönhetően
homogén fényeloszlással is lenyűgöznek. Mindezek segítik a
jármű könnyebb érzékelését és ezáltal növelik a közúti
biztonságot.Engedélyezett & egyszerűen beszerelhetőA
legújabb OSRAM innovációkkal most egyszerű és
engedélyezett az autó stílusos hangsúlyozása és figyelemre
méltó megjelenése. Az ECE irányelveknek megfelelően
elvégezték a teszteket és jóváhagyásokat, így a LEDriving
hátsó lámpatest engedélyezetten használható és további
jóváhagyásra nincs szükség. ECE engedély ECE
R6/R7/R10/R23.A Plug & Play technologia biztosítja a gyors és
problémamentes beszerelést LEDriving hátsó lámaptesthez
meglévő kábelezés átalakítása nem szükséges.Az OSRAM a
minőséget a DIN EN ISO/IEC 17025 szabvány alapján
tesztelte.A LEDriving hátsó lámaptestet DIN tanusítvánnyal
rendelkező környezeti szimulációs laboratóriumunkban
tesztelték a víz, por, meleg és hideg hőmérséklet, az UV fény
és az állandó rezgések szélsőséges külső hatásait illetően és
az IP6K9K védettségi osztályba sorolták be.Alkalmazási
javaslatok:Ford Fiesta MK7 (2013-2017)Kapcsoljon hűha
üzemmódba az OSRAM LEDriving hátsó lámpatesttel1)
Összehasonlítva más hátsó lámpatestekkel2) Részletes
garanciális feltételek: www.osram.hu/am-garancia

Termék adatlap
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Műszaki adatok

Termékinformáció

Rendelési hivatkozás LEDTL101-CL

Alkalmazás (kategória és termékspec.) Full LED Taillight

Elektromos adatok

Névleges teljesítmény 27.00 W

Névleges feszültség 12.0 V

Méretek és súly

Termék súlya 1800.00 g

Hosszúság 400.0 mm

Szélesség 361.0 mm

Magasság 254.0 mm

Élettartam

Élettartam Tc 5000 h

Garancia 2 years

További termékadatok

Lámpa csatlakozó Plug&Play

Képességek

Technológia LED

Tanúsítványok és szabványok

Szabványok ECE R6, R7, R10, R23

Jóváhagyási jelek E4 jóváhagyás

Termék adatlap
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Ország-specifikus kategorizálás

Rendelési hivatkozás 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

Logisztikai adatok

Termékkód Termékmegnevezés Csomagolás
(darab/egység)

Méretek (hosszúság
x szélesség x
magasság)

Térfogat Bruttó súly

4052899616257 LEDriving tail lights
for Ford Fiesta MK7

Karton
1

600 mm x 600 mm x
200 mm

72.00 dm³ 4052.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or
more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Download Data

File

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

Termék adatlap
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https://dammedia.osram.info/media/resource/hires/osram-dam-12213439/3261079/LEDriving%20Tail%20Light.pdf
https://dammedia.osram.info/media/resource/hires/osram-dam-12213439/3261079/LEDriving%20Tail%20Light.pdf
https://dammedia.osram.info/media/resource/hires/osram-dam-12213439/3261079/LEDriving%20Tail%20Light.pdf
https://dammedia.osram.info/media/resource/hires/osram-dam-14113127/151491530/Trailer%20LEDriving%20tail%20light%20for%20Ford%20Fiesta%20(EN).mp4
https://dammedia.osram.info/media/resource/hires/osram-dam-14113127/151491530/Trailer%20LEDriving%20tail%20light%20for%20Ford%20Fiesta%20(EN).mp4
https://dammedia.osram.info/media/resource/hires/osram-dam-14113127/151491530/Trailer%20LEDriving%20tail%20light%20for%20Ford%20Fiesta%20(EN).mp4
https://dammedia.osram.info/media/resource/hires/osram-dam-14703257/295469438/LEDriving%20Tail%20Light%20for%20Ford%20Fiesta%20Install%20Video%20(EN).mp4
https://dammedia.osram.info/media/resource/hires/osram-dam-14703257/295469438/LEDriving%20Tail%20Light%20for%20Ford%20Fiesta%20Install%20Video%20(EN).mp4
https://dammedia.osram.info/media/resource/hires/osram-dam-14703257/295469438/LEDriving%20Tail%20Light%20for%20Ford%20Fiesta%20Install%20Video%20(EN).mp4
https://www.youtube.com/watch?v=NUNOUwixyqE
https://www.youtube.com/watch?v=NUNOUwixyqE
https://www.youtube.com/watch?v=NUNOUwixyqE
https://www.youtube.com/watch?v=6KFjxWBdOcw
https://www.youtube.com/watch?v=6KFjxWBdOcw
https://www.youtube.com/watch?v=6KFjxWBdOcw
https://sketchfab.com/models/ea5be4de3c1d47ba85880b9ac703a1f0/embed?ui_controls=0&amp;ui_infos=0
https://sketchfab.com/models/ea5be4de3c1d47ba85880b9ac703a1f0/embed?ui_controls=0&amp;ui_infos=0
https://sketchfab.com/models/ea5be4de3c1d47ba85880b9ac703a1f0/embed?ui_controls=0&amp;ui_infos=0


Jogi előírások:
A LEDriving hátsó lámpatest teljesen megfelel az ECE követelményeinek a gyárilag beszerelt hátsó lámpatestek cseréjéhez,
ezért regisztráció nem szükséges. Az egyes országokban lehetnek az ECE standardizált előírásoktól eltérő egyedi előírások,
melyek kötelező érvényüek.

1) Összehasonlítva más hátsó lámpatestekkel

2) Részletes feltételek: www.osram.hu/am-garancia

Alkalmazási javaslat:

Ford Fiesta MK7 (2013-2017)

Alkalmazási javaslatok:

További részletes alkalmazási információk és grafikonok a termékadatlapon találhatóak.

Figyelmeztetés:

A változtatás jogát fenntartjuk. Mindig a legfrissebb változatot használja.

Használati tanácsok
További részletes alkalmazási információkat és grafikákat a termék adatlapján talál.

Lemondás
A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást
használja.

Termék adatlap
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