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COMET FF 
DE NIEUWE
RANGE

COMET FF 500
1F6 010 952-801

●

1N6 010 952-811

Een harmonisch ontwerp en hoge functionaliteit verenigd in een
fascinerende schijnwerperserie: De naam COMET staat voor een
groots moment in de lichttechnologie.
De volledige COMET FF productfamilie bestaat uit zes modellen.
Naast de bestaande modellen COMET FF 100, FF 200 en FF 300
zijn sinds 2011 ook de grotere modelvarianten COMET FF 450,
FF 500 en FF 550 verkrijgbaar. Uiteraard volledig in het nieuwe
design met helder lampglas.
De COMET FF serie zorgt voor een bijzondere, eenvormige
uitstraling van uw voertuig. De nieuwe rechthoekige, ovale en
ronde modelvarianten zorgen voor een maximum aan harmonie
met de vormgeving van moderne voertuigen. Uw gevoel voor
design uit zich niet alleen via uw voertuigkeuze, maar ook door
bewust te kiezen voor bijpassende aanbouwlampen.

Meer informatie: www.hella.com/oﬀroad
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COMET FF 550
1FD 010 953-801

www.hella.com/oﬀroad
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COMET FF 450
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Mistlampen

Artikel-nr.

Verstralers

COMET FF
De elegantie van licht
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* LET OP: In sommige landen zijn beschermkappen wettelijk niet toegestaan. Voor gebruik in het openbaar verkeer adviseren wij om altijd inlichtingen bij de lokale overheid
op te vragen. In het openbaar verkeer in Duitsland moeten aanbouwlampen volgens
de StVZO steeds operationeel zijn. Een inbreuk hierop staat gelijk aan een overtreding.

Verstralers en
mistlampen

DE NIEUWE RANGE: COMET FF 450 / FF 500 / FF 550

Meer licht, meer zicht,
meer stijl!

LICHT IN EEN
NIEUW DESIGN
De COMET FF range biedt techniek aan in een nieuw design
en in diverse lampvormen. De robuuste kunststof behuizing
werd gecombineerd met een moderne vormgeving en een
eﬀen, heldere glaslook. Daarnaast zorgen de reﬂectoren met
computerberekende lichtverdeling voor een sterke lichtprestatie.

COMET FF 500
klassiek rond
H3 verstralers en mistlampen met
zwarte kunststof behuizing voor
staande montage.Gewicht: 700 g

De COMET FF verstralers en mistlampen zijn de optimale aanvulling op de standaarduitrusting van moderne voertuigen.
1F6 010 952-011
1N6 010 952-101

Verstraler (ref. 17,5)
Mistlamp

www.hella.com/oﬀroad

COMET FF – Voor hen die zelf
beslissen wat belangrijk is.

lange levensduur. Het brede, heldere lampglas zorgt voor het
beste zicht onder alle weersomstandigheden.

Bijzonder design voor moderne voertuigen
De nieuwe COMET FF verstralers zijn de optimale lichtoplossing voor diegene, die naast een goed zicht ook waarde
hecht aan een mooie uitstraling. Zowel in oﬀroad-modus als
in de jungle van de stad: de nieuwe COMET FF modellen zijn
in elke omgeving en op elk tijdstip de juiste keuze.

Dankzij beproefde halogeentechniek bieden de nieuwe vrije vlakkenreﬂectoren een uitstekende lichtprestatie. De hoogwaardige
bewerking van glas- en kunststofcomponenten garandeert een

Voor oﬀroaders, pick-up-chauﬀeurs, SUV-rijders en zij die
waarde hechten aan de individuele stijl van het eigen voertuig,
werd de nieuwe generatie HELLA aanbouwlampen speciaal afgestemd op het design van moderne voertuigen.
Door de geringe inbouwdiepte laten de nieuwe COMET FF
lampen zich op vrijwel elk voertuig gemakkelijk monteren. De
nieuwe modelvarianten FF 450, FF 500 en FF 550 laten dezelfde
bouw- en montage-opties toe als de vorige serie.
1FB 010 951-011
1NB 010 951-101

COMET FF 450
opvallend rechthoekig

COMET FF 550
modern elegant

H3 verstralers en mistlampen met
zwarte kunststof behuizing voor
staande en hangende montage.
Gewicht: 520 g

H3 verstralers en mistlampen met
zwarte kunststof behuizing voor
staande en hangende montage.
Gewicht: 580 g

Verstraler (ref. 12,5)
Mistlamp

1FD 010 953-011
1ND 010 953-101

Verstraler (ref. 12,5)
Mistlamp

