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Η HELLA αναπτύσσει εξατομικευμένες δυναμικές λειτουργίες φωτισμού για 
το εσωτερικό του οχήματος 

 Ο φωτισμός περιβάλλοντος στο νέο Audi A8 είναι σημαντικός για την άνεση 
και τις λειτουργίες ασφαλείας 

 Ο φωτισμός ανάγνωσης Matrix LED και οι φωτεινές γραμμές δημιουργούν 
εξατομικευμένο φωτισμό στο εσωτερικό του πολυτελούς οχήματος 

Lippstadt, 16 Μαΐου 2018. Οι τρέχουσες τάσεις όπως η αυτόνομη οδήγηση και η επιθυμία για 

εξατομίκευση, επηρεάζουν σημαντικά τον σχεδιασμό στο εσωτερικού του οχήματος. «Οι οδηγοί θέλουν 

όλο και περισσότερο να προσαρμόσουν τον φωτισμό στις απαιτήσεις τους, για παράδειγμα για να 

δημιουργήσουν μια άνετη ατμόσφαιρα κατά τη διάρκεια της μετακίνησης», λέει ο John Kuijpers, 

Επικεφαλής Αμαξώματος και Εσωτερικού Φωτισμού της HELLA. «Η τάση για αυτόνομη οδήγηση 

δημιουργεί νέες προκλήσεις για τον εσωτερικό φωτισμό. Όταν δεν θα χρειάζεται πλέον να οδηγούμε, τα 

συχνά δύσκαμπτα καθίσματα εξανεμίζονται και η άνεση μπαίνει στο επίκεντρο.  Ο φωτισμός έχει 

ιδιαίτερη σημασία.» Μαζί με την αυτοκινητοβιομηχανία Audi, η HELLA,  ειδικός στον φωτισμό και τα 

ηλεκτρονικά, έχει αναπτύξει εξατομικευμένες και δυναμικές λειτουργίες φωτισμού για το εσωτερικό του 

οχήματος. Αυτά βρίσκονται για πρώτη φορά στο νέο Audi A8. 

Το πολυτελές αυτοκίνητο χρησιμοποιεί τον φωτισμό ανάγνωσης Matrix LED, ο οποίος αποτελεί ορόσημο 

για το εσωτερικό του μέλλοντος. Ο φωτισμός ανάγνωσης έχει ενσωματωθεί στην πίσω οροφή. Επτά 

ανεξάρτητα ελεγχόμενα LED παρέχουν βέλτιστο φωτισμό σε οποιαδήποτε κάθισμα. Ο φωτισμός 

ανάγνωσης Matrix LED στο νέο Audi A8 ελέγχεται μέσω ενός tablet, επιτρέποντας στον πίσω επιβάτη να 

προσαρμόζει ξεχωριστά την φωτεινότητα, το μέγεθος και την εστίαση. 

Για την δημιουργία μιας μοναδικής εμπειρίας ξεκινώντας ήδη από το ξεκλείδωμα του αυτοκινήτου, το 

Audi A8 ενσωματώνει διάφορες φωτεινές γραμμές. Στο πίσω μέρος της οροφής, οι έγχρωμες φωτεινές 

γραμμές πλαισιώνουν το φωτισμό ανάγνωσης Matrix LED και τη μονάδα λειτουργίας οροφής. Επιπλέον, 

φωτεινές γραμμές στην κεντρική σήραγγα δημιουργούν έναν ιδιαίτερο φωτισμό, ενεργοποιώντας τις LED 

τη μια μετά την άλλη. Και ενώ οδηγείτε, οι γραμμές φωτισμού φωτίζουν το όχημα όπως επιλέγεται από 

τους επιβάτες. 
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Δεν ορίζουν μόνο την φωτεινότητα αλλά μπορούν να επιλέξουν από περισσότερα από 30 

χρώματα, δημιουργώντας έτσι ένα εξατομικευμένο προφίλ χρώματος.  

Σε συνεργασία με την HELLA, η Audi παρουσιάζει ήδη τι θα φέρει το μέλλον όσον αφορά τις επιλογές του 

εσωτερικού του αυτοκινήτου. Εκτός από τα εξατομικευμένα σενάρια φωτισμού, ο εσωτερικός φωτισμός 

σύντομα θα ανταποκρίνεται και σε λειτουργίες ασφαλείας. 

Θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τις δυναμικές λειτουργίες φωτισμού:  
https://www.youtube.com/watch?v=xFY5dtmA0UE  

Page 2 of 2 

Σημείωση:  

Το κείμενο και το φωτογραφικό υλικό είναι διαθέσιμα στην παρακάτω διεύθυνση: 

www.hella.com/press 

 

HELLA KGaA Hueck & Co., Lippstadt: Η HELLA είναι μια παγκόσμια, οικογενειακή επιχείρηση, 
εισηγμένη στο χρηματιστήριο, με περισσότερους από 30.000 εργαζομένους σε 100 σημεία σε 
περισσότερες από 35 χώρες. Ο Όμιλος HELLA αναπτύσσει και κατασκευάζει είδη φωτισμού και 
ηλεκτρονικών εξαρτημάτων και συστημάτων για την αυτοκινητοβιομηχανία και έχει επίσης μια από τις 
μεγαλύτερες συνδικαλιστικές οργανώσεις στα ανταλλακτικά αυτοκινήτων, αξεσουάρ, διάγνωση και 
υπηρεσιών εντός της Ευρώπης. Επιπλέον, διαθέτει συστήματα κλιματισμού και ηλεκτρικών 
συστημάτων των οχημάτων που παράγονται σε κοινές επιχειρήσεις. Με περισσότερα από 5.800 άτομα 
που εργάζονται στον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης, η HELLA είναι ένας από τους 
σημαντικότερους παράγοντες της καινοτομίας στην αγορά. Επιπλέον, με πωλήσεις περίπου. € 
5.300.000.000 κατά το οικονομικό έτος 2013/2014, ο Όμιλος HELLA είναι ένας από τους κορυφαίους 
προμηθευτές της αυτοκινητοβιομηχανίας σε 50 μέρη στον κόσμο και μία από τις 100 μεγαλύτερες 
Γερμανικές βιομηχανικές επιχειρήσεις. 

 

Για επιπλέον πληροφορίες επικοινωνήστε: 
Mr. Lefteris Magioglou 
Product Manager 
Electra Hella’s S.A. 
246 Syngrou Av. 
Phone: +30 2109531690 
Fax: +30 2109531697 
l.magioglou@electra-hellas.gr 
www.hella.gr 
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