
Lampy ksenonowe wymieniamy rzadko, warto więc 
zainwestować w ich jakość i dobrać je pod kątem 
preferencji. Wybór jest w miarę prosty, jeśli kierowca wie, 
czego chce. 

Źródła o niebieskawym świetle, takie jak OSRAM 
Xenarc Cool Blue Intense są przeznaczone dla tych, 
którzy chcą, by ich auto wyróżniało się na drodze. 
Ich temperatura barwowa nie przekracza wartości 
dopuszczalnych normami ECE, a co nie mniej istotne – 
lampy te wytwarzają nawet do 20% więcej światła niż 
produkty, których bańka pokryta jest niebieskim filtrem. 

Zwolennicy maksymalnego bezpieczeństwa powinni 
wybrać Xenarc Night Breaker Unlimited, które emitują aż 
do 70% więcej światła niż standardowe produkty a ich 
zasięg jest nawet do 20 m dłuższy.

W przypadku, gdy zmiana źródła światła jest utrudniona 
najlepiej  zdecydować się na takie o podwyższonej  
trwałości - Xenarc Ultra Life. Na tych lampach 
ksenonowych o czterokrotnie dłuższej trwałości bez 
wymiany można przejechać nawet do 300 000 km. Nic 
więc dziwnego, że producent udziela na nie aż 10-letniej 
gwarancji. 

Kompromisem między często rozbieżnymi oczekiwa- 
niami jest linia Xenarc Original. Właśnie takie źródła 
światła są montowane fabrycznie w połowie nowych 
samochodów. Łączą dobre parametry świetlne  
z trwałością i rozsądną ceną.

Warto pamiętać, że na rynku są oryginalne produkty 
uznanych firm, ale także sporo takich, które markowe 
jedynie udają. Dlatego firma OSRAM uruchomiła 
Program Zaufania (OSRAM Trust Program).  
Dzięki niemu można łatwo i szybko potwierdzić 
oryginalność produktu sprawdzając na stronie  
www.osram.pl/trust unikatową kombinację kodu  
z etykiety na opakowaniu z danymi lampy umieszczonymi 
na jej trzonku. Odpowiedź otrzymamy automatycznie, 
a jeśli pojawią się wątpliwości, wystarczy wysłać 
dodatkowe zapytanie poprzez formularz na stronie 
www.czyoryginal.pl. Po analizie specjalistów, szybko 
otrzymamy wyniki ekspertyzy i informację czy produkt 
jest oryginalny. Tylko taki spełni oczekiwania klienta  
i będzie bezpieczny w użytkowaniu.

Trwałość lamp ksenonowych, zasięg czy barwa – preferencje klientów 
są bardzo różne. Na całe szczęście dzisiejsza oferta jest na tyle szeroka, 
że dopasowanie oświetlenia do oczekiwań kierowcy nie wydaje się 
skomplikowane.

Pomóc znaleźć ideał…


