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UÏiteãn˘ spoleãník na cesty
Kapesní svítilny OSRAM 
s kryptonov˘mi Ïárovkami a s LED

LED SAVER LIGHT
Multifunkãní kapesní svítilna LED SAVER LIGHT je ideálním
spoleãníkem na Va‰ich cestách. PfiiloÏen˘ praktick˘ drÏák 
umoÏÀuje mnoho zpÛsobÛ upevnûní v automobilu aÈ jiÏ pfií-
mo u fiidiãe, nebo v zavazadlovém prostoru.

Kapesní svítilna LED SAVER LIGHT je vybavena kryptonovou 
Ïárovkou pro bûÏné svícení. V pfiípadû poruchy vozu lze 
zapnout ãervenû blikající diody a svítilnu pouÏít jako varovné
svûtlo – magnety na obvodu hlavy svítilny umoÏÀují její 
upevnûní na stfie‰e ãi na boku vozidla.

V hlavû svítilny je také integrováno „kladivo", kter˘m lze 
v pfiípadû nouze rozbít okno. NÛÏ je urãen na pfiefiíznutí 
bezpeãnostních pásÛ. Svítilna je navíc opatfiena poutkem 
na zavû‰ení a klipsou. 



LED SAVER LIGHT MINI KRYPTON KRYPTON METAL KRYPTON POWER
EAN 4050300884882 4050300616001 4050300615967 4050300615981
obr. 1 2 3 4
balení 6 6 6 6
l (mm) 178 163 204 215

rozmûry v mm

LED SAVER LIGHT
• silné svûtlo kryptonové Ïárovky
• 12 ãervenû blikajících LED na drÏadle svítilny
• kladivo na rozbití skla, nÛÏ na pfiefiíznutí bezpeãnostního

pásu
• upevÀovací magnet
• provoz se dvûma bateriemi MIGNON AA (nejsou souãástí)

MINI KRYPTON, KRYPTON METAL 
a KRYPTON POWER
jsou kapesní svítilny s moderním kryptonov˘m zdrojem,
stabilním ocelovo-umûlohmotn˘m plá‰tûm, odoln˘m proti
stfiíkající vodû.

MINI KRYPTON
 • kompaktní kapesní svítilna

 • robustní provedení 
 • s praktick˘m upevÀovacím krouÏkem

 • osazeno Ïárovkou MINI KRYPTON 2127
 • provoz s bateriemi: 2 x 1,5V MIGNON LR6

KRYPTON METAL
 • robustní kapesní svítilna
 • s praktick˘m upevÀovacím krouÏkem
 • osazeno Ïárovkou MINI KRYPTON 2127
 • provoz s bateriemi: 2 x 1,5V MONO LR20

KRYPTON POWER
 • velmi robustní vyhledávací ruãní

reflektor
 • pro velké vzdálenosti

 • pohodlné spolehlivé drÏadlo
 • osazenou Ïárovkou KRYPTON 2155

 • provoz s bateriemi: 4 x 1,5 V MONO LR 20
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