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Světlo je dostupné
OSRAM LEDinspect® PRO
a LEDinspect®
Světlo je OSRAM

OSRAM portfolio

OSRAM LED inspekční svítilny

Vysoce kvalitní inspekční svítilny,
perfektní pro profesionální použití
v servisech i soukromě, doma, v garáži
OSRAM LEDinspect® PRO a LEDinspect®.

LEDinspect PRO
®
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LED inspekční svítilny pro profesionály
Slimline 280
Bonnet 1400
Penlight 150
Penlight 150 UV-A
Pocket 280
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Technická data
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OSRAM LEDinspect ® PRO:
Hodí se v každém servisu
Plný sortiment prémiových LED svítilen,
speciálně vyvinutých pro kompletní údržbu
a opravy, které profesionálové dělají denně.
LEDinspect ® PRO zlepšují viditelnost
i na nepřístupných místech, jsou osazeny
nejnovějšími LED diodami dodávajícími
vynikající světelný tok. Svítilny se tak stávají
nepostradatelnými pomocníky v dílnách
a servisech. Každá svítilna splňuje specifické
požadavky a dodává světlo přesně tam, kde je
potřeba. Všechny svítilny jsou vybaveny
praktickými doplňky jako jsou magnety, háčky,
klipsy tak, aby ruce zůstávaly volné.
OSRAM LEDinspect ®:
musí být mezi nářadím každého kutila
LEDinspect® usnadní Vaši práci, svítilny byly
vyvinuty speciálně pro údržbu a opravy vozu
doma v garáži. Design svítilen je přizpůsoben
potřebám. Svítilny jsou náklopné, vybaveny
magnety a háčky na připevnění. Dodávají světlo
tam, kde je potřeba a tak, aby usnadnily Vaši
práci.
OSRAM LEDinspect ® PRO
—— navrženo s ohledem na potřeby profesionálů
—— 3-roky OSRAM záruka1)

LEDinspect®
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OSRAM LEDinspect ®
—— ideální pro použití v domácnosti
—— 2-roky OSRAM záruka1)

LED inspekční svítilny pro motoristy
FOLDABLE 80
MINI 125
PENLIGHT 80
POCKET 160
FLASHLIGHT 15
SLIMLINE 250
PROFESSIONAL 150
HEADLAMP 300
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1) Více na www.osram.com/am-guarantee

2
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OSRAM LEDinspect ® PRO

OSRAM LEDinspect ® PRO | SLIMLINE 280

OSRAM LEDinspect® Pro
Nezbytné pro profesionální práci

SLIMLINE 280
štíhlá, flexibilní a extrémně jasná

OSRAM LEDinspect® PRO prémiová svítilna je navržena a vyrobena tak, aby usnadňovala
a urychlovala práci na opravách a běžné údržbě vozu v dílnách a servisech. Svítilna je
samozřejmě vhodná i pro použití v jiných provozech, práce je pak bezpečnější. OSRAM
nabízí 3-roky záruku1) na všechny svítilny LEDinspect® PRO.

Díky trvanlivým vysoce účinným LEDkám a chladně bílému světlu (6000 K) dodává
SLIMLINE 280 nejen velmi silný hlavní paprsek světla, ale také bodové světlo. Je to
odolná a užitečná svítilna, náklopná v rozsahu 180° stupňů. Má integrované baterie,
nabíjecí základnu a na jedno nabití vydrží svítit až 4 hodiny.

Hlavní výhody
—— hlavní světlo 280 lumenů, a bodové světlo
se 70 lumeny
—— 10+1 vysoce účinných LED pro silné světlo
—— přenosná profesionální inspekční svítilna bez kabelu,
s integrovanou baterií, displejem pro kontrolu stavu
a nabíjecí stanicí
1) Více na www.osram.com/am-guarantee

1

2

1 bodové světlo 70 lumenů
2 snadné nabití přes USB port nebo nabíjecí základnu
3

4

4

3 +90° / -90°, 180° mechanismus ohýbání
4 displej ukazující stav baterie
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OSRAM LEDinspect ® PRO | BONNET 1400

BONNET 1400
Jedna z nejsilnějších profesionálních
svítilen
LEDinspect® PRO BONNET 1400 dodává silné LED světlo se světelným tokem
až 1 400 lumenů. Se svým ultra tenkým, robustním designem a teleskopicky
nastavitelnou délkou příslušenství pro upevnění může tato svítilna osvětlit každé zákoutí
motoru nebo prostor interiéru. Homogenní osvětlení je pro práci příjemné. LEDinspect®
PRO BONNET 1400 má délku 1,8 m s optimálně teleskopicky roztažitelnými úchyty
na příslušenství pro upevnění svítilny. Svítilnu je možné i zavěsit na integrovaný hák.
Dobíjení je snadné, použijte přiložený pětimetrový kabel.
Hlavní výhody
—— 1 400 lumenů pro kompletní osvětlení pracovního
prostoru
—— 168 high-power LEDek pro intenzivní příjemné světlo,
které umožní práci bez únavy očí
—— extra dlouhý napájecí kabel
—— úchyty teleskopicky roztažitelné až do délky 1,8 metrů

OSRAM LEDinspect ® PRO | PENLIGHT 150

Penlight 150
Neuvěřitelné světlo svítilny o velikosti pera
Jedna z nejjasnějších tenkých LED svítilen má intenzivní bílé světlo (6 000 K) a světelný tok
150 lumenů, je dobíjecí. Může být flexibilně připevněna magnetem nebo klipem, Vaše ruce
tak zůstávají volné. Snadné nabíjení přes USB port, nebo na 12 V nebo 220 V. Nabíjecí kabel
je přiložen.

Hlavní výhody
—— hlavní světlo 150 lumenů a LED bodové světlo
35 lumenů
—— 6+1 vysoce účinných LED pro trvanlivé světlo
a optimální viditelnost
—— integrovaný displej stavu baterie

1

1

2

1 bodové světlo 35 lumenů

1 teleskopicky roztažitelné úchyty
2 otočný hák

6

2

3

2 magnetický klip
3 snadné dobíjení přes USB port
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OSRAM LEDinspect ® PRO | PENLIGHT 150 UV-A

Penlight 150 UV-A
UV-A světlo & jasné pracovní světlo
v jedné svítilně se subtilním
a kompaktním designem
Díky odolným, vysoce intenzivním LEDkám umožňuje tato svítilna perfektní osvětlení.
Navíc jsou ledky optimalizovány pro ultrafialové světlo, které se hodí například při kontrole
klimatizace. S touto svítilnou objevíte snadno netěsnosti.
Hlavní výhody
—— se 150 lumeny jde o jednu z nejjasnějších malých
štíhlých svítilen
—— integrované UV-A světlo pro detekci netěsností
—— Integrovaný displej stavu baterie

1

2

OSRAM LEDinspect ® PRO | POCKET 280

Pocket 280
Intenzivní světlo kapesní svítilny
s elegantním hliníkovým pouzdrem
Svítí přesně tam, kde to potřebujete. Hlavní světlo má světelný tok 280 lumenů, bodové
LED světlo 70 lumenů. Svítilna byla navržena jako všestranný praktický pomocník pro
precizní práci. Světlo této malé kompaktní svítilny má teplotu chromatičnosti 6 000 K,
integrovanou baterii a dobíjecí stanici.

Hlavní výhody
—— hlavní světlo 280 lumenů, bodové světlo
70 lumenů
—— 3+1 vysoce výkonných odolných LEDek
s příjemnou svítivostí
—— integrovaný displej pro zobrazení stavu
baterie

1

1 bodové světlo 70 lm

1 UV-A
3

8

2 magnetický klip
3 snadné nabíjení přes USB port

2

3

2 hák otočný 360°
3 ohybné & magnetické
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OSRAM LEDinspect ®

OSRAM LEDinspect®
To musíte v garáži mít!
Dobíjitelné nebo standardní bateriové svítilny LEDinspect jsou ideální pro užití
v domácnostech, dílnách, garážích. Jsou vybaveny odolnými vysoce výkonnými LED,
dodávají optimální osvětlení i do těžko přístupných míst i nejužších mezer.

OSRAM LEDinspect ® | FOLDABLE 80

Foldable 80
Kompaktní & ohebná svítilna s funkcí
bodového světla
Ohebná LED svítilna na vás udělá dojem intenzitou světla 1 200 luxů ve vzdálenosti 0,5 m
a teplotou chromatičnosti 6 000 K. Navržena tak, aby byla kompaktní a robustní,
je opatřena hákem a silným magnetem, provoz na dobíjecí baterie. Má dva světelné
módy, velmi praktická do garáží i dílen. Je dobíjitelná přes adaptér na 220 V nebo
přes 12V cigaretový zapalovač.

Hlavní výhody
—— hlavní světlo 80 lm a bodové světlo
se světelným tokem 25 lm
—— 21+5 kvalitních LEDek s dlouhou
životností
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OSRAM LEDinspect ® | MINI 125

OSRAM LEDinspect ® | PENLIGHT 80

Mini 125
Miniaturní kompaktní pracovní svítilna
pro maximum světla

Penlight 80
Odolná, štíhlá svítilna s vysoce výkonnými
LEDkami

Tato bateriová LED svítilna je snadno a flexibilně upevnitelná díky malým rozměrům
a integrovanému háčku a magnetu. Odolné LEDky této příruční svítilny dodávají světlo
o intenzitě 2000 luxů ve vzdálenosti 0,5 m.

Tato ruční LED svítilna je navržena pro osvětlování velmi úzkých prostor při práci
na údržbě a opravách Vašeho vozu. Její odolné a velmi účinné LEDky zaručují příjemné
pracovní podmínky se světlem o 7000 K. Měří 16 centimetrů, má robustní a špíně odolný
povrch. Tvarem připomíná pero, padne do ruky i do kapsy.

Hlavní výhody
—— LED svítilna s 80 lumeny
—— 8 velmi kvalitních LEDek

DENNIS PUBLISHING LIMITED

Hlavní výhody
—— hlavní světlo 125 lumenů, bodové světlo
90 lumenů
—— 24+3 kvalitní LEDky s dlouhou životností
a vysokým světelným tokem

LEDinspect ® MINI 125 vyhrálo cenu Auto Express BEST BUY Award 2016 v kategorii přenosných LED svítilen.
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OSRAM LEDinspect ® | POCKET 160

Pocket 160
Silná, elegantní kapesní svítilna
Uživatelsky příjemná dobíjecí kapesní LED svítilna se silným magnetem a podstavcem
a o 360° otočným hákem na upevnění nechá Vaše ruce volné. S touto svítilnou máte
možnost volit silné hlavní světlo - až 160 lumenů, nebo úzký paprsek s 75 lumeny.
Kompaktní svítilna, silné a jasné světlo - až 7500 K!

Hlavní výhody
—— hlavní světlo 160 lumenů a LED bodové světlo
se 75 lumeny
—— 5 kvalitních LEDek
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OSRAM LEDinspect ® | FLASHLIGHT 15

Flashlight 15
Svítilnu můžete dobíjet rovnou v autě,
je tak vždy po ruce
Miniaturní ale výkonná svítilna, dobíjitelná, se silnou LED. Odolná, výkonná LEDka dodává
bílé intenzivní světlo (7 500 K), které se Vám může hodit doma i na cestách. Kompaktní
FLASHLIGHT 15 se dobíjí velmi snadno – přes 12V cigaretový zapalovač ve Vašem voze.

Hlavní výhody
—— praktické silné světlo – 15 lumenů
—— 1 velmi kvalitní LED pro spolehlivý světelný výkon
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OSRAM LEDinspect ® | SLIMLINE 250

OSRAM LEDinspect ® | PROFESSIONAL 150

Slimline 250
Silné světlo & ultra tenká svítilna
pro úzké prostory

Professional 150
Kompaktní & robustní inspekční svítilna
s funkcí bodového světla

Ultra-tenká a robustní, tato LED svítilna s magnetem nechá Vaše ruce volné na práci.
Má dva světelné módy - hlavní světlo s 250 lumeny a úzký paprsek světla se světelným
tokem 30 lumenů. Nabízí tak perfektní osvětlení pro kontrolu a údržbu vozu. Velmi
praktický je provoz s dobíjecí baterií.

Ergonomický tvar, špíně odolný povrch, provoz na baterie - tato svítilna byla navržena tak,
aby se výborně používala. Je robustní, má velmi jasné světlo. Dva světelné módy - hlavní
světlo se 150 lumeny a paprsek světla s až 70 lumeny - osvětlí ideálně každý pracovní
prostor. Magnet, klip a hák otočný o 360° nechají volné ruce.

Hlavní výhody
—— hlavní světlo: 250 lumenů, paprsek světla:
30 lumenů
—— 15+2 výkonných LEDek pro dlouhodobé
světlo
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Hlavní výhody
—— hlavní světlo 150 lumenů a paprsek světla
70 lumenů
—— 6+1 kvalitních LEDek pro vysoký světelný
výkon
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OSRAM LEDinspect ® | HEADLAMP 300

OSRAM LEDinspect ® PRO | LEDinspect ®

Headlamp 300
Čelovka s intenzivním světlem,
všestranná a voděodolná

Technická data

Kompaktní, lehká, s nastavitelnými pásky pro ideální upevnění na hlavě. Čelovka
Headlamp 300 s možností naklopení o 75 stupňů osvětluje Váš pracovní prostor přesně
před Vámi, tam, kde světlo potřebujete. Červeně blikající světlo vzadu zvyšuje Vaši
bezpečnost. Jasná, kvalitní LEDka a integrovaná baterie zajišťuje světlo na 2 až 3 hodiny
při světelném toku 300 lumenů, při nižším výkonu (světelný tok 60 lumenů) na více než
10 hodin.

OSRAM LEDinspect ® Pro sortiment

Číslo výrobku (EAN)

Hlavní výhody
—— LED čelovka se dvěma světelnými výkony –
300 lumenů nebo 60 lumenů
—— kvalitní LED pro dlouhotrvající světlo a práci
bez únavy

Slimline 280

Bonnet 1400

Penlight 150

Penlight 150 UV-A

Pocket 280

4052899327351

4052899970632

4052899963825

4052899963849

4052899963863

Označení výrobku

LEDIL103

LEDIL104

LEDIL105

LEDIL106

LEDIL107

Lumeny (lm)

280/70 (paprsek)

1400

150/35 (paprsek)

150 UV detektor netěsnosti

280/70 (paprsek)

Napájení
Integrovaná dobíjecí baterie, USB Kabel
			

Integrovaná dobíjecí
baterie, USB

Integrovaná dobíjecí
baterie, USB

Integrovaná dobíjecí
baterie, USB

Upevnění

Hák, magnet

Hák

Magnetický klip

Magnetický klip

Hák, magnet + klip

Zobrazení stavu baterie



-







Dobíjecí stanice



Teleskopické upevnění

-

-

-

Odolnost

IP42 / IK06

IP65

IP20

IP20

IP20

1

OSRAM LEDinspect ® sortiment
FOLDABLE 80

1

PENLIGHT 80

POCKET 160

FLASHLIGHT 15

SLIMLINE 250

PROFESSIONAL 150

HEADLAMP 300
4052899425033

Číslo výrobku (EAN) 4052899009592 4052899009578 4052899275607

4052899424975

4052899424951

4052899424999

4052899425019

Označení výrobku

LEDIL201

LEDIL202

LEDIL203

LEDIL204

LEDIL205

LEDIL206

LEDIL207

LEDIL209

Lumeny (lm)

80/25 (paprsek)

125/90

80

160/75

15

250/30 (paprsek)

150/70 (paprsek)

300/60

Napájení

Integrovaná
Baterie
Baterie
dobíjecí baterie			
220 AC + 12V DC			

Integrovaná
dobíjecí baterie,
USB

Integrovaná
dobíjecí baterie,
Cigarette Lighter

Integrovaná
dobíjecí baterie,
USB

Integrovaná
dobíjecí baterie,
USB

Baterie

Baterie

Ni-Mh 3.6V
Tři AAA baterie
Tři AAA baterie
1600 mAh baterie			

3.7V 1500 mAh
Li-ion baterie

3.6V 80 mAh
Ni-Mh baterie

3.7V 2600 mAh
Li-ion baterie

3.7 V 2000 mAh
Li-Polymer baterie

Tři AA baterie

Upevnění

Hák, magnet

Hák, magnet

Hák, magnet

Hák, magnet

-

Magnet

Hák, magnet + klip

Flexibilní páska

Zobrazení stavu
baterie

-

-

-

-

-



-

-

Dobíjecí stanice

-

-

-

-

-

-



-

Odolnost

IP20

IP20

IP20

IP44 / IK07

IP20 / IK07

IP44 / IK07

IP44 / IK06

IP64 / IK07

Pultový display
Reference: Counter Display PENLIGHT
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MINI 125

Číslo výrobku (EAN): 4052899400689

Rozměry (š x v x h): 184 x 232 x 216 mm

Obsah: 12 x LEDinspect ® Penlight

19

www.osram.com/automotive

Mějte stále aktuální informace!
Sledujte OSRAM autoosvětlení
na Facebooku:
www.facebook.com/osramautomotive

Která autožárovka patří do Vašeho vozu?
Vyhledejte ten správný zdroj světla
v online aplikaci:
www.osram.com/vehiclelamps

Přečtěte si o akcích, testech
a o technologii uvnitř!
Na našem blogu OSRAM autoosvětlení:
www.carlightblog.com

602W016GB 02/17 OSRAM Chyby a změny vyhrazeny. Tištěno na papíru neběleném chlorem.

Vše na první pohled!
Stáhněte si aktuální katalog OSRAM
autožárovek:
www.osram.com/am-catalog

OSRAM GmbH
Head office:

Zákaznický servis
OSRAM Česká republika s.r.o.

Marcel-Breuer-Strasse 6
80807 Munich, Germany

U Slavie 1540 / 2a

Phone +49 89 6213-0

100 00 Praha 10

Fax		

Tel: +420 272 118 850

+49 89 6213-2020

www.osram.com

e-mail: osram@osram.cz

