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ОСРАМ светодиодни работни лампи

Висококачествени работни лампи, перфектни 
за професионалисти и любители

Две серии с неограничени приложения: OSRAM LEDinspect® PRO и LEDinspect®.

OSRAM LEDinspect® PRO:  
Необходимост за всеки гараж
Пълна гама от първокласни светодиодни лампи, 
разработени специално за комплексната под-
дръжка и ремонт, с които  професионалистите 
се сблъскват ежедневно. LEDinspect® PRO подо-
бряват видимостта с модерни светодиоди, оси-
гуряващи изключителна яркост, което ги прави 
функционален инструмент за употреба в гаража 
или работилницата. Всяка уникална работна 
лампа отразява разбирането за професионално 
приложение и доставя светлината прецизно, 
там където е необходимо.  Много от лампите 
включват допълнения като магнити, скоби, куки, 
фенерчета и удължители, за да насочват светли-
ната и да имате възможност ръцете ви да са сво-
бодни.

OSRAM LEDinspect®: 
Необходимост за "Направи си сам" кутията с 
инструменти
LEDinspect® улесняват "Направи си сам" проекти-
те и са специално разработени за поддръжка и 
ремонт на автомобили у дома. Дизайнът на всяка 
лампа е съобразен с начина, по който се използва 
и включва допълнения като магнити, скоби, куки 
и въртящи се глави. С няколко настройки на свет-
лината за облекчаване на работата.

OSRAM LEDinspect® PRO
 — Проектирани за професионална употреба
 — 3-годишна гаранция на ОСРАМ 1)

OSRAM LEDinspect® 
 — Идеални за амбициозни потребители 
 — 2-годишна гаранция на ОСРАМ 1)

1)   Точни условия на www.osram.com/am-guarantee 
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OSRAM LEDinspect® PRO

OSRAM LEDinspect® PRO 
Необходими за професионална дейност
OSRAM LEDinspect® Pro първокласни работни лампи са проектирани и изработени така, че 
комплексната поддръжка и ремонт в гаражи и работилници да са по-лесни, по-бързи и по-
безопасни. Освен това, тези работни светлини са подходящи за употреба и в други 
професионални сервизни помещения. ОСРАМ предлага 3-годишна гаранция 1) за всички 
лампи LEDinspect® PRO.

1)   Точни условия на www.osram.com/am-guarantee 
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OSRAM LEDinspect® PRO | SLIMLINE 280

SLIMLINE 280 
Тънък, гъвкав и изключително ярък
Благодарение на мощните светодиоди с дълготрайна ефективност и цветна температура 
до 6000 К, SLIMLINE 280 е не само източник на светлина с висока мощност, но също така 
и прожектор. Проектиран за устойчивост и удобство, здравият фиксатор се сгъва в ъгли от 
+ 90 °, -90 ° и 180 °. С до 4 часа ярка светлина с едно зареждане, тази акумулаторна 
светодиодна лампа се предлага с вградени батерии и станция за зареждане.

Основни предимства
 — Основен източник 280 lm, прожектор 70 lm
 —  10+1 високоенергийни светодиода за дълготрайна 
ефективност

 —  Безжична професионална работна лампа с вграден 
дисплей за състоянието на батерията и станция за 
зареждане

1 Прожектор 70 lm

2 Лесно зареждане през USB или станция за зареждане

3 +90° / -90°, 180° огъващ механизъм

4 Индикация за статус на батерията
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OSRAM LEDinspect® PRO | BONNET 1400

BONNET 1400 
Една от най-ярките, с характеристики за 
професионален преглед на двигателя 
LEDinspect® PRO BONNET 1400 осигурява мощен светодиоден светлинен поток с до 1400 lm. 
С ултра-тънка, устойчива конструкция и регулируема телескопична монтажна скоба, тази 
работна лампа ще осветява всеки участък от двигателя или вътрешното отделение на 
работната зона. Подпомага професионалната дейност с хомогенно осветление. Скобата е с 
възможност за разтягане до 1,8 м, а захранването на лампата е лесно с 5 м кабел.

Основни предимства
 — 1400 lm за цялостно осветяване на работната зона
 —  168 мощни светодиода за дълготрайна 
ефективност при продължителна работа

 —  Дълъг кабел за захранване
 — Скоба с разтягане до 1,8 м

1 Разтягаща се скоба

2 Въртяща кука
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OSRAM LEDinspect® PRO | PENLIGHT 150

PENLIGHT 150 
Невероятно осветление от инструмент с 
размер на химикалка 
Със 150 lm и интензивна бяла светлина до 6000 К, тази акумулаторна работна лампа е една от 
най-ярките. Тя може да бъде гъвкаво монтирана благодарение на магнит и скоба, така че 
ръцете ви да са свободни по време на работа. Зареждането е лесно и удобно чрез USB, DC и 
AC връзка. Кабелът за зареждане е включен в комплекта.

Основни предимства
 — Основна лампа 150 lm и светодиоден прожектор  
35 lm

 —  6+1 мощни светодиода за дълготрайна 
ефективност и оптимална видимост

 —  С вграден индикатор за състоянието на батерията 

1 Прожектор 35 lm

2 Магнитна щипка

3 Лесно зареждане през USB
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OSRAM LEDinspect® PRO | PENLIGHT 150 UV-A

PENLIGHT 150 UV-A 
UV-A светла и ярка работна лампа с тънък 
и компактен дизайн 
Благодарение на светодиодите с дълготрайна ефективност и висока мощност, тази работна 
лампа осигурява отлично осветление. Освен това светодиодите, са оптимизирани за 
ултравиолетова светлина, което е полезно при работа с климатици например. С този фенер 
ще откриете дори най-малките течове.

Основни предимства
 — Със 150 lm, това е един от най-ярките и тънки 
фенери 

 —  Интегрирана UV-A функция за откриване на течове 
на фреон

 —  Вграден дисплей за статус на батерията 

1 UV-A

2 Магнитна щипка

3 Лесно зареждане през USB
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OSRAM LEDinspect® PRO | POCKET 280

POCKET 280 
Силна светлина с елегантен 
алуминиев джобен дизайн  
Осигурявайки светлината точно там, където е необходимо, тази високоенергийна лампа с 
основна светлина 280 lm и прожектор със 70 lm е проектирана като гъвкав и удобен 
инструмент за прецизна работа. Малката компактна работна лампа е с цветна температура 
до 6000 К, вградена батерия и станция за зареждане.

Основни предимства
 — Основна светлина 280 lm и фенерче 70 lm
 —  3+1 мощни светодиода с дълготрайна  
ефективност и комфортна светлина

 —  Вграден дисплей за състояние на батерията

1 Прожектор 70 lm

2 Кука 360°

3 Сгъваем, магнитен
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OSRAM LEDinspect®

OSRAM LEDinspect® 
Необходим за "Направи си сам" проектите 
Акумулаторните или стандартните (с батерии) светодиодни работни лампи са идеални за 
използване в домашни условия. Оборудвани с мощни и с дълготрайна ефективност 
светодиоди, те осигуряват оптимално осветяване дори за най-тесните пространства и 
труднодостъпни места.
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OSRAM LEDinspect® | FOLDABLE 80

FOLDABLE 80 
Компактна сгъваема работна лампа с 
фенерче
Сгъваема светодиодна лампа впечатляваща с цветна температура до 6000К и осветеност до 
1200 lx на разстояние 0,5 м. Проектирана да бъде компактна и устойчива, тази работна 
лампа с батерия е с две настройки на светлината, снабдена е с кука и силен магнит за лесна 
употреба и свобода на ръцета. Изключително практичен инструмент и идеален партньор за 
всякакви дейности по превозни средства/ автомобили. Няма нужда от батерии, тъй като 
лампата се зарежда чрез 220 V с мрежов адаптер или на мястото на запалката във вашия 
автомобил (12V) 

Основни предимства
 — Основна светлина 80 lm и фенерче 25 lm
 —  21+5 мощни светодиода с дълготрайна 
ефективност 
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OSRAM LEDinspect® | MINI 125

MINI 125 
Мини работна лампа за максимум светлина 
с компактен дизайн
Тази светодиодна работна лампа на батерии може да се монтира лесно и гъвкаво 
благодарение на малкия си размер и вградените кука и магнитна стойка. Светодиодите в 
тази удобна лампа са с дълготрайна ефективност и осигуряват осветеност до 2000 lx на 
разстояние 0,5 m 

Основни предимства
 — Основна светлина 125 lm и фенерче 90 lm
 —  24+3 висококачествени светодиода  
за дълготрайна ефективност 
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LEDinspect® MINI 125 спечели награда "Най-купуван продукт 2016"  на списание Auto Express (Англ. списание за автомобили) в категория 

безжична светодиодна работна лампа. 
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OSRAM LEDinspect® | PENLIGHT 80

PENLIGHT 80 
Издръжлива, тънка лампа с мощни 
светодиоди
Удобна светодиодна работна лампа проектирана така, че да осветява изключително тесни 
пространства, докато работите по вашата кола. Трайните и високоефективни светодиоди 
осигуряват приятни условия на работа с цветна температура до 7000 К. С дължина само 16 
см, тази лампа със здрава, устойчива на замърсяване повърхност и стилен дизайн е лесна 
за употреба - в жабката или в джоба

Основни предимства
 — Светодиодно фенерче 80 lm
 — 8 висококачествени светодиода за дълготрайна 
ефективност
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OSRAM LEDinspect® | POCKET 160

POCKET 160 
Мощна, елегантна, с джобен дизайн  
Удобна за потребителя и с джобен размер, тази презареждаща се светодиодна работна лампа 
със силен магнит, стойка 180 ° и кука 360 ° дава възможност да освободите ръце си докато 
работите. Има две настройки - основна светлина със 160 lm и фенерче с до 75 lm. Компактна, 
но впечатляващо ярка: цветната температура на основния източник на светлина достига до 
7500 К!

Основни предимства
 — Основна светлина 160 lm и показалка 75 lm
 —  5 висококачествени светодиода

v.ghiuselev
Highlight
ръце -> ръцете
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OSRAM LEDinspect® | FLASHLIGHT 15

FLASHLIGHT 15 
Зарежда се директно в колата и е винаги 
под ръка
Дизайнът и осветлението се събират в тази измамно малка, но с мощен акумулаторен 
светодиод работна лампа. Осигурява бяла светлина с цветна температура до 7500 К за 
преглед и поддръжка на превозни средства у дома и в движение. Компактната FLASHLIGHT 
15 се зарежда лесно -  на мястото на запалката във вашият автомобил (12V). 

Основни предимства
 — Мощна светлина за всякаква употреба - 15 lm
 —  1 висококачествен светодиод за надеждно 
светлинно излъчване 
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OSRAM LEDinspect® | SLIMLINE 250

SLIMLINE 250 
Силна светлина и ултра тънка за тесни 
пространства
Изключително тънка и устойчива, тази светодиодна работна лампа с магнит за свобода на 
ръцете и две настройки - основна светлина с 250 lm и фенерче с 30 lm - ви дава отлично 
осветление за всички видове проверки и поддръжка на автомобила вкъщи. Много 
практично: лампата се доставя с акумулаторна батерия.

Основни предимства
 — Основна светлина 250lm и фенерче 30 lm
 — 15+2 мощни светодиода за дълготрайна 
ефективност и комфортна светлина
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OSRAM LEDinspect®  | PROFESSIONAL 150

PROFESSIONAL 150 
Компактна и устойчива лампа за проверка 
с функция фенерче 
Лесна за захващане и с устойчива на замърсяване повърхност, тази компактна и безжична 
лампа е професионален инструмент за осветление, проектиран с мисълта за яркост и 
удобство при използване. С две настройки на светлината - основна до 150 lm и фенерче до 
70 lm - осветява работното пространство, а магнитът, клипсът и въртящата се на 360° кука 
запазват ръцете ви свободни.

Основни предимства
 — Основна светлина 150 lm и фенерче 70 lm
 —  6+1 висококачествани светодиода за 
допълнително светлинно излъчване
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OSRAM LEDinspect® | HEADLAMP 300

HEADLAMP 300 
Универсален и водоустойчив челник
Компактен, лек и с регулируема лента за глава за най-добра стабилност. Headlamp 300 e с 
75% ъгъл на регулиране и осветява пространството точно пред вас, докато работите. Има 
задна мигаща червена светлина за повишена безопасност. Един ярък висококачествен 
светодиод и вградената батерия осигуряват 2-3 часа работа до 300 lm или повече от 10 часа 
до 60 lm.

Основни предимства
 — Светодиоден челник с две настройки  
на светлината - 300 lm и 60 lm

 —  Висококачествен светодиод за дълготрайна 
ефективност
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OSRAM LEDinspect® PRO | LEDinspect®

Технически параметри

OSRAM LEDinspect® продуктова гама

 FOLDABLE 80 MINI 125 PENLIGHT 80 POCKET 160 FLASHLIGHT 15 SLIMLINE 250 PROFESSIONAL 150 HEADLAMP 300

Продуктов номер 4052899009592 4052899009578 4052899275607 4052899424975 4052899424951 4052899424999 4052899425019 4052899425033

Продуктова  
референция LEDIL201 LEDIL202 LEDIL203 LEDIL204 LEDIL205 LEDIL206 LEDIL207 LEDIL209

Лумен (lm) 80/25 (torch) 125/90 80 160/75 15 250/30 (torch) 150/70 (torch) 300/60

Захранване Акумулаторна батерия,  Батерии Батерии Акумулаторна батерия, Акумулаторна батерия, Акумулаторна батерия, Акумулаторна батерия, Батерии
 220 AC + 12V DC   USB Cigarette Lighter USB USB 

Батерия Ni-Mh 3.6V  Три батерии AAA  Три батерии AAA 3.7V 1500 mAh 3.6V 80 mAh 3.7V 2600 mAh 3.7 V 2000 mAh Три батерии AAA  
 1600 mAh Батерия   Li-ion батерия Ni-Mh батерия Li-ion батерия Li-Polymer батерия 

Монтаж Кука, магнит Кука, магнит Кука, магнит Кука, магнит - Магнит Кука, магнит + клипс Лента за глава

Индикация за състоя- 
ние на батерията - - - - -  - -

Станция за зареждане - - - - - -  -

Удароустойчив IP20 IP20 IP20 IP44 / IK07 IP20 / IK07 IP44 / IK07 IP44 / IK06 IP64 / IK07

OSRAM LEDinspect® PRO продуктова гама

 SLIMLINE 280 BONNET 1400 PENLIGHT 150 PENLIGHT 150 UV-A POCKET 280

Продуктов номер 4052899327351 4052899970632 4052899963825 4052899963849 4052899963863

Продуктова референция LEDIL103 LEDIL104 LEDIL105 LEDIL106 LEDIL107

Лумен (lm) 280/70 (torch) 1400 150/35 (torch) 150 UV детектор на течове 280/70 (фенер)

Захранване Акумулаторна батерия, USB Кабел Акумулаторна батерия, USB Акумулаторна батерия, USB Акумулаторна батерия, USB

Монтаж Кука, магнит Кука Магнитен клипс Магнитен клипс Кука, магнит + клипс

Индикация за състояние  
на батерията  -   

Станция за зареждане  Телескопичен монтаж - - -

Удароустойчив IP42 / IK06 IP65 IP20 IP20 IP20

Counter Display

Продуктова референция: Counter Display PENLIGHT Продуктов номер: 4052899400689 Размери (Ш x В x Д): 184 x 232 x 216 mm Съдържание: 12 x LEDinspect® Penlight

1

1
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OSRAM GmbH

ОСРАМ ЕООД:

бул. Ситняково 48

1505 София, България

Тел.: +359 32 348 248

www.osram.com

Customer Service Center

(KSC) Germany

Parkring 33

85748 Garching, Germany 

Phone +49 89 6213-6000

Fax  +49 89 6213-6001
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Всичко на една длан! 
Изтеглете последния ОСРАМ 
Автомобилен каталог от тук:
www.osram.com/am-catalog

Коя лампа е подходяща за вашия автомобил? 
Разберете с нашето онлайн приложение 
- Vehicle Lamp Finder:
www.osram.com/vehiclelamps

Бъдете в течение!
Следвайте OSRAM Automotive
във Фейсбук:
www.facebook.com/osramautomotive

Четете за събития, тестове и
технологични идеи! 
Нашият нов OSRAM Carlightblog: 
www.carlightblog.com


