
Megalight Ultra +120
Až o 120% více světla na silnici před vámi.
Nejnovější technologie. Větší světelný tok spolu s bělejším 
světlem zvyšuje bezpečnost i komfort řízení vozidla v noci. 

Novinka roku 2013 v Eláncaru v prodeji již dnes 



Popis Balení Objednací číslo

H4 MEGALIGHT ULTRA +120   12V 60/55W P43t 2ks  blistr TU 50440 SNU

TU 58520 SNUH7 MEGALIGHT ULTRA +120   12V 55W PX26d 2ks  blistr 

TU 50310 SNU  H1 MEGALIGHT ULTRA +120   12V 55W P14,5s 2ks  blistr 

Poslední žhavou novinkou v sortimentu firmy Ge Lighting - Automotive , která rozšiřuje stávající portfolium známé a mezi moto-
risty oblíbené řady Megalight  je Megalight Ultra +120. Pod tímto obchodním názvem příchází na trh žárovky, které nabízejí 
nejvyšší výkon ze všech pro provoz na pozemních komunikacích schválených halogenových autožárovek a to při zachování 
standardních  wattů. Našim zákazníkům v tomto novém provedení nabízíme typy H1, H4, H7,  Megalight Ultra +120.

Autožárovky řady Megalight Ultra +120 poskytují vysoce účinné osvětlení založené na optimalizaci velikosti vlákna žárovky a 
jasnosti, dále použitím vysokotlakého plnění xenonem, využitím zlepšených halogenových aditiv a super optimalizovanému 
povlaku. 

Nová autožárovky od GE  Megalight Ultra +120 zásadním způsobem zlepšují komfort řízení v noci. Jejích jasnější osvětlení, spolu 
s bělejším, zářivějším světlem způsobeným modrým parciálním povrchem, významně zlepšuje viditelnost a tím bezpečnost pro 
řidiče i ostatní účastníky silničního provozu. Poskytují až o 120% více světla na silnici ve srovnání se standardní halogenovou 12V 
žárovkou běžně dodávanou na trh. Stříbrný vršek navíc dodává atraktivní vzhled, zvláště ve světlometech s čirým sklem.
Mezinárodní studie renomovaných společností dokazují, že kvalitní a výkonné žárovky osazené do hlavního světlometu vozidla 
pomáhají snížit počet nehod v noci a za špatných světelných podmínek.

Nejnovější technologie.

Větší světelný tok spolu s bělejším světlem zvyšuje 

bezpečnost i komfort řízení vozidla v noci. 
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