
Размерът на силата на светлинния лъч е 700 lm 
(стандартна версия) или 1200 lm (опция), 
осветяването достига стойност 75.000 cd 
(стандартна версия) или 125.000 cd при 
допълнителните рефлектори (опция). 
Благодарение на това допълнителните 
рефлектори Cibié Super Oscar LED излъчват 
изключително силен цялостен светлинен 
лъч, с обхват, достигащ половин километър, 
и ширина до 50 метра (опция).

Всички рефлектори са устойчиви на вибрации, 
вода, екстремални пътни условия и корозия. По 
време на техническите тестове, организирани от 
конструкторите на Cibié, рефлекторите Super Oscar LED не са 
пощадени дори минимално. Те преминават тежки тестове, включващи 
потапяне във вода на дълбочина 30 cm в продължение на 1 час, 
излагане на температура от 50°C в продължение на 500 часа, или 
излагане в продължение на 400 часа на въздействието на солна мъгла 
при температура от 35°C. 

Всички тези опити без съмнение показват, че изработените от Cibié 
рефлектори са идеални за работа в гората и при строежи. Super Oscar 
LED е най-добрият партньор за всички шофьори, работещи при 
екстремални пътни и атмосферни условия. 

Това, което в най-голяма степен отличава рефлекторите Super 
Oscar LED, е цялостно застъпената LED технология. Точковото осветление 
LED не изисква употребата на задължителната при халогенната 
технология жичка, която по време на работния процес се нажежава с 
цел да бъде възпроизведена светлина. Прилагането на LED технологията 
дава възможност за намаляване както на размерите на рефлектора, 

така и на неговото тегло, което е с 1 kg по-малко 
в сравнение с традиционния халогенен 
рефлектор. LED технологията изисква 
минимално количество енергия, за да работи 
с максимална ефективност, характеризира 
се с много нисък разход на енергия и 
изключително дълъг живот, не изисква 
никаква консервационна или сервизна 

поддръжка (няма необходимост от смяната на 
стандартни крушки). Единствено LED 

технологията може да генерира светлина близка 
до дневната. 
Благодарение на това рефлекторите Cibié Super Oscar 

LED са идеални спътници на шофьорите, които управляват своите 
превозни средства на дълги разстояния. 

Рефлекторите Cibié Super Oscar LED са достъпни в основна или в 
опционална версия ( по-дълъг и по-широк обхват на светлинния лъч, 
интегрирано позиционно осветяване LED). Независимо от техническите 
характеристики, всеки клиент има възможност да избере една от 
четирите цветови версии: чисто черна, черна със стилна хромова 
обвивка, чист хром в стил „vintage” и версия, подготвена за лакиране 
в цвят по избор. Допълнителни рефлектори, оцветени в камуфлаж? 
Това не е никакъв проблем за рефлекторите Cibié Super Oscar LED! 
Освен това, всеки рефлектор е безплатно оборудван с капак, на който 
е изписано стилното лого Cibié LED. 

Именно затова Cibié Super Oscar LED са отлично предложение за 
любителите на тежкотоварни автомобили, за всички тунинг почитатели 
и специалисти, и за тези, които ценят стила, индивидуалността и 
възможността да направят своя автомобил уникален. 

ЛЕГЕНДАРНАТА МАРКА CIBIÉ, ПРИНАДЛЕЖАЩА КЪМ ГРУПАТА VALEO, С ГОРДОСТ 
ПРЕДСТАВЯ СВОЯТА НОВА ГАМА ОТ 12 ДОПЪЛНИТЕЛНИ РЕФЛЕКТОРА КЪМ СЕРИЯТА 

SUPER OSCAR LED, СЪЗДАДЕНИ ЗА ТЕЖКОТОВАРНИ АВТОМОБИЛИ. 
ЕПОХАТА НА ХАЛОГЕНИТЕ ОТМИНА БЕЗВЪЗВРАТНО, ЕПОХАТА НА РЕФЛЕКТОРИТЕ, 

ИЗРАБОТЕНИ ИЗЦЯЛО ПО ТЕХНОЛОГИЯТА LED, ВЕЧЕ НАСТЪПИ!
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