
360° výstražné SOS světlo HELLA je spolehlivá volba – 
nejenom díky atraktivnímu designu, ale i kvůli 
inovativnímu fungování. Mimořádně kompaktní světlo vás 
přesvědčí efektem „2 v 1“: Žluté 360° výstražné světlo 
zajišťuje vyšší bezpečnost v případě nouze, s bílým 
světlem toho zase víc uvidíte. Drobný pomocník pro 
případ poruch vozidla se vejde do každé odkládací 
schránky a je okamžitě po ruce. Prostě optimální 
pomůcka pro případ nečekaných událostí!

JEDNODUŠE BEZPEČNÉ. 
JEDNODUŠE PRAKTICKÉ.

Žluté výstražné světloBílé pracovní světlo

VÝSTRAŽNÉ SVĚTLO
PRO AUTO  
I MOTOCYKL

Jednoduše bezpečné.  
Jednoduše praktické.
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RYCHLÁ  
AKTIVACE

VIDITELNOST  
NA 1 KM

MAGNETICKÉ  
UPEVNĚNÍ

VČETNĚ  
KAPESNÍ SVÍTILNY

Zabezpečení místa nehody je v případě poruchy vozidla na 
prvním místě. Za tímto účelem je v mnoha zemích zákonem 
předepsán výstražný trojúhelník. Do chvíle, než výstražný 
trojúhelník ustavíte, ale vozidlo zůstává nezabezpečené. 
Zejména za tmy tak představuje riziko pro všechny účastníky 
silničního provozu, které není radno podceňovat.

Právě zde se uplatňuje inovativní 360° výstražné SOS světlo 
HELLA: Jakmile ho pomocí magnetického držáku bleskurychle 
umístíte na střechu, začnou jeho vysoce výkonné LED diody se 
žlutým světlem vydávat výrazný 360° výstražný signál, který je 
vidět až na vzdálenost 1 km. Místo poruchy vozidla tak optimálně 
zabezpečíte už před ustavením výstražného trojúhelníku.

Mimořádně praktická vlastnost: 360° SOS světlo můžete využít 
i jako výkonnou kapesní LED svítilnu, resp. jako pracovní LED 
svítidlo s bílou barvou světla.

Přesně v souladu s heslem:
Jednoduše bezpečné. Jednoduše praktické.

SOS 360° – dokonalý  
doplněk výstražného trojúhelníku

360° výstražné SOS světlo je 
mimořádně robustní a odolné 
proti vniknutí prachu i vody. 
Díky tomu se hodí i do 
náročných podmínek!

Ø80 ±0.5 50 ±0.5

Kompaktní konstrukce,  
rychlá montáž
360° výstražné SOS světlo se dá 
jednoduše uschovat a je hned po ruce. 
Upevnění na střechu vozidla je díky 
magnetické aktivaci záležitostí 
okamžiku.

Výstražná funkce zvyšuje 
bezpečnost
Po umístění na střechu se 360° 
výstražné SOS světlo žlutě rozzáří. 
Nemá žádné pohyblivé díly a je vidět 
až na vzdálenost 1 km. Jednoduché 
a spolehlivé!

S funkcí kapesní svítilny  
toho víc uvidíte
Ručním přepnutím se výstražné světlo 
promění na zářivě bílé nepřerušované 
světlo, které se skvěle uplatní 
například při práci v motorovém 
prostoru. Jednoduše praktické!

360° výstražné SOS světlo, napájení 9V baterií*, LED diody,  
dvě magneticky aktivovatelné světelné funkce (žluté  
výstražné světlo a bílé pracovní světlo), atest CE
2XW 359 001-001
 
* 9V baterie 6LR61 550 mAh není součástí dodávky


