
Lampa ostrzegawcza HELLA SOS 360° jest idealnym 
produktem - nie tylko ze względu na atrakcyjny kształt, 
ale również dzięki innowacyjnej funkcjonalności. Bowiem 
bardzo kompaktowa lampa przekonuje efektem 2 w 1: 
żółte światło ostrzegawcze dla większego 
bezpieczeństwa w nagłych wypadkach i białe światło 
robocze dla lepszej widoczności. Ten mały pomocnik 
w razie awarii na drodze mieści się w każdym schowku
i jest gotowy do natychmiastowego użycia. Optymalne 
wsparcie w nagłych sytuacjach!

PO PROSTU BEZPIECZNIE. 
PO PROSTU PRAKTYCZNIE.

Żółte światło 
ostrzegawcze

Białe światło robocze

LAMPA 
OSTRZEGAWCZA
DO SAMOCHODU 
I MOTOCYKLA

Po prostu bezpiecznie. 
Po prostu praktycznie.
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SZYBKA 
AKTYWACJA

WIDOCZNA
 Z 1 KM

MOCOWANIE
NA MAGNES

RÓWNIEŻ JAKO
LATARKA

W przypadku awarii na drodze najwyższym priorytetem jest 
zabezpieczenie miejsca zdarzenia. W tym celu w wielu krajach 
wymagane jest stosowanie trójkąta ostrzegawczego. Jednak 
dopóki trójkąt ostrzegawczy nie zostanie ustawiony, pojazd 
pozostaje niezabezpieczony - stanowi zagrożenie dla wszystkich 
użytkowników dróg, którego nie należy lekceważyć, zwłaszcza 
w ciemności.

Właśnie tutaj pojawia się innowacyjna lampa ostrzegawcza 
HELLA SOS 360°: Po szybkim umieszczeniu na dachu za 
pomocą magnetycznego uchwytu generuje żółty sygnał 
ostrzegawczy, wyraźnie widoczny dookoła dzięki mocnym 
diodom LED. Sygnał można dostrzec z odległości do 1 km 
– i zabezpiecza optymalnie miejsce awarii jeszcze przed 
ustawieniem trójkąta ostrzegawczego.

Szczególnie praktyczne: lampa SOS 360° może być również 
używana jako mocna latarka LED lub jako lampa robocza LED 
o białej barwie światła.

Zgodnie z mottem:
Po prostu bezpiecznie. Po prostu praktycznie.

SOS 360° - doskonałe uzupełnienie 
trójkąta ostrzegawczego

Lampa ostrzegawcza SOS 
360° jest wyjątkowo 
wytrzymała oraz pyło- 
i wodoszczelna. Nawet 
w trudnych warunkach 
stosowania!

Ø80 ±0.5 50 ±0.5

Kompaktowa budowa, 
szybki montaż
Lampę ostrzegawczą SOS 360° 
można łatwo schować i mieć zawsze 
pod ręką - a dzięki aktywacji za 
pomocą magnesu można ją szybko 
przymocować do dachu pojazdu.

Funkcja ostrzegawcza dla 
większego bezpieczeństwa
Po umieszczeniu na dachu 
lampa ostrzegawcza SOS 360° 
emituje dookoła żółte światło 
ostrzegawcze. Całkowicie 
pozbawiona ruchomych części 
i widoczna z odległości do 1 km. 
Po prostu bezpiecznie!
Funkcja latarki 
dla lepszej widoczności
Ręczne przełączenie powoduje 
zmianę światła ostrzegawczego na 
jasne, białe światło ciągłe, np. do 
pracy w komorze silnika. Po prostu 
praktycznie!

Lampa ostrzegawcza SOS 360°, zasilana z baterii 9 V*, 
LED, dwie funkcje światła aktywowane magnetycznie 
(żółte światło ostrzegawcze i białe światło robocze), 
homologacja CE
2XW 359 001-001

* Bateria 9 V 6LR61 550 mAh nie jest wchodzi w zakres wyposażenia
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