
A HELLA SOS 360°-os figyelmeztető lámpa egy kerek 
egészet alkot – nemcsak a vonzó formaválasztás, hanem 
az innovatív kialakítás miatt is. Ugyanis az ultrakompakt 
lámpa 2:1-ben funkcióval rendelkezik: a 360°-os sárga 
figyelmeztető lámpa nagyobb biztonságot nyújt 
vészhelyzetben, a fehér szerelőlámpa pedig jobb látásról 
gondoskodik. A kis méretű termék bármely 
kesztyűtartóban elfér és meghibásodás esetén rögtön 
kéznél van. Optimális segítséget jelent szükség esetére!

EGYSZERŰEN BIZTONSÁGOS. 
EGYSZERŰEN PRAKTIKUS.

Sárga figyelmeztető lámpaFehér szerelőlámpa

FIGYELMEZTETŐ LÁMPA
AUTÓHOZ ÉS 
MOTORKERÉKPÁRHOZ

Egyszerűen biztonságos. 
Egyszerűen praktikus.
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GYORSAN 
AKTIVÁLÓDIK

1 KM-RŐL
 LÁTHATÓ

MÁGNESESEN 
RÖGZÍTHETŐ

ZSEBLÁMPÁVAL

Meghibásodás esetén rendkívül fontos a helyszín biztosítása. 
Ezért számos országban kötelező az elakadásjelző háromszög 
használata. Viszont amíg nem állítják fel az elakadásjelző 
háromszöget, addig a jármű nehezebben vehető észre, ami 
különösen sötétben jelent komoly veszélyt a közlekedés többi 
résztvevője számára.

Itt jön a képbe az innovatív HELLA SOS 360°-os figyelmeztető 
lámpa: a mágneses tartóval villámgyorsan rögzíthető a tetőn, 
a nagy teljesítményű LED-eknek köszönhetően pedig jól látható 
sárga figyelmeztető fényt bocsát ki 360°-ban. A fényjelzés akár 
1 km-ről is észrevehető, ezáltal már az elakadásjelző 
háromszög felállítása előtt biztosítható a helyszín.

Különösen praktikus: az SOS 360°-os lámpa a fehér 
színű fényével erős LED-es zseblámpaként, ill. LED-es 
szerelőlámpaként is használható.

A mottóhoz hűen:
Egyszerűen biztonságos. Egyszerűen praktikus.

SOS 360°
– az elakadásjelző háromszög 
tökéletes kiegészítője

Az SOS 360°-os figyelmeztető 
lámpa rendkívül masszív, 
por- és vízálló. A mostoha 
körülményeket is bírja!

Ø80 ±0.5 50 ±0.5

Kompakt kialakítás, 
gyors felszerelés
Az SOS 360°-os figyelmeztető lámpa 
könnyen tárolható és azonnal kéznél 
van – a mágneses aktiválásnak 
köszönhetően villámgyorsan 
rögzíthető a jármű tetején.

Figyelmeztető funkció a nagyobb 
biztonságért
A tetőre helyezve az SOS 360°-os 
figyelmeztető lámpa sárga 
figyelmeztető fényt bocsát ki 360°-
ban. Nincsenek mozgó részei és akár 
1 km-ről is látható. Egyszerűen 
biztonságos!

Zseblámpafunkció 
a jobb látásért
Kézzel átkapcsolva a figyelmeztető 
lámpa állandó világos fehér fényre 
vált, ami jól jön például a motortérben 
történő szerelésnél. Egyszerűen 
praktikus!

SOS 360°-os figyelmeztető lámpa, 9 V-os elemes 
működés*, LED, két mágnesesen aktiválható fényfunkció 
(sárga figyelmeztető lámpa és fehér szerelőlámpa), 
CE jóváhagyás
2XW 359 001-001

* a 9 V 6LR61 550 mAh elemet nem tartalmazza a csomag
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