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COMET FF 450

1FB 010 951-821 ● ● ● ●

1NB 010 951-831 ● ● ● ●

1FB 010 951-001 ● ●

1FB 010 951-011 ● ● ● ●

1NB 010 951-101 ● ●

1NB 010 951-111 ● ● ● ●

COMET FF 500

1F6 010 952-801 ● ● ●

1N6 010 952-811 ● ● ●

1F6 010 952-821 ● ● ● ●

1F6 010 952-001 ● ●

1F6 010 952-011 ● ● ● ●

1N6 010 952-101 ● ●

1N6 010 952-111 ● ● ● ●

COMET FF 550

1FD 010 953-801 ● ● ● ●

1ND 010 953-811 ● ● ● ●

1FD 010 953-001 ● ●

1FD 010 953-011 ● ● ● ●

1ND 010 953-101 ● ●

1ND 010 953-111 ● ● ● ●

COMET FF 
Lysets komplette eleganse

Harmoniske linjer og overbevisende funksjonalitet ideelt forent i 
en fascinerende lyskasterserie: Navnet COMET står for et høyde-
punkt innen lysteknologien.

Den komplette COMET FF-produktgruppen består av seks mo-
deller. I tillegg til de velprøvde modellene COMET FF 100, FF 200 
og FF 300 selges fra og med 2011 også de større modellvarian-
tene COMET FF 450, FF 500 og FF 550 i fullstendig gjennomar-
beidet design med optikkfrie lykteglass av klart glass.

COMET FF gir bilen et helhetlig inntrykk. De nye fi rkantede, 
ovale og runde modellvariantene sørger for maksimal harmoni 
med designen til moderne biler. Designkrav som gjør seg gjel-
dende, ikke bare gjennom personliggjøring av bilen, men også 
bevisst med valget av passende lyskasterdesign.

Mer info på: www.hella.com/off road



www.hella.com/off road

Markant design for moderne biler

For off road-, pickup-, SUV-førere og alle andre som legger vekt 
på bilens personlige stil, er den nye generasjonen av HELLA ek-
stralyskastere spesielt tilpasset moderne bilers design.

På grunn av den lite plasskrevende dybden kan de nye COMET FF 
problemfritt monteres på nesten enhver bil. De nye modellvari-
antene FF 450, FF 500 og FF 550 har de samme monteringsmu-
lighetene som foregående serien.

Ved hjelp av velprøvd halogenteknikk gir de nye friformrefl ek-
torene en fremragende lysytelse. Den høyverdige bearbeidelsen 
av glass- og kunststoff komponenter garanterer lang levetid. Det 
store lykteglasset av klart glass sørger for best sikt under alle 
værforhold.

COMET FF – for alle som selv 
bestemmer hvor de vil kjøre.

H3 � ern- og tåkelyskaster med 
svart kunststoff hus til stående og 
hengende montering.
Vekt: 520 g

H3 � ern- og tåkelyskaster med 
svart kunststoff hus til stående 
montering.
Vekt: 700 g

H3 � ern- og tåkelyskaster med 
svart kunststoff hus til stående og 
hengende montering.
Vekt: 580 g

DEN NYE SERIEN: COMET FF 450/FF 500/FF 550

Som � ern- og tåkelyskastere er COMET FF-modellene det opti-
male supplementet til standardutstyret på moderne biler.

LYS I

NY DESIGN

Mer lys, bedre sikt,
mer stil!

COMET FF 450

fi rkantet markant

COMET FF 550

moderne elegant

COMET FF 500

klassisk rund

De nye COMET FF-ekstralyskasterne er den optimale lysløs-

ningen for alle som i tillegg til god sikt også legger vekt på 

et godt utseende. Enten du kjører utenfor veiene i terrenget 

eller i storbyjungelen: De nye COMET FF-modellene er det 

riktige valget i alle omgivelser både dag og natt.

COMET FF-serien tilbyr teknikk i ny design og med forskjel-

lige former. Det robuste kunststoff huset er kombinert med 

moderne formgivning og optikkfri og briljant klarglass-look. 

I tillegg sørger friformrefl ektorer med dataoptimert lysforde-

ling for en sterk lysytelse.

1FB 010 951-011

1NB 010 951-101

1FD 010 953-011

1ND 010 953-101

1F6 010 952-011

1N6 010 952-101

Fjernlyskaster (ref. 17,5)
Tåkelyskaster

Fjernlyskaster (ref. 12,5)
Tåkelyskaster

Fjernlyskaster (ref. 12,5)
Tåkelyskaster


