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Автомобилни лампи 
Bosch
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Програма от 83 вида
Автомобилни лампи Bosch

Продуктова 

гама
Блистер

Халфорд
блистер

Кутия с 

2 бр

Халфорд
кутия с 2 

бр.
Кутия 
с 1 бр.

Халфорд
кутия с 1 

бр.

Pure Light 25 19 3 3

Longlife 

Daytime
11 4

Plus 50 3 3 2

Plus 90 3 3 3 2

Plus 120 

Gigalight
3 3 3 2

Xenon Blue 4

Ultra White 3 3

Magic Effect 1

LED Retrofit 2 2

Комплекти 

Минибокс

Максибокс
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Автомобилни лампи Bosch
Детайли за продуктовата гама

С
та
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д

а
р
т

П
р
е
м
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у
м

За онези, които не обичат да си губят времето: 
Pure Light, стандартната гама на Bosch, винаги е добър избор.

 Цветова гама: Синьо-бяла
 23 типа лампи: H1, H3, H4, H7, H11, HB3, HB4, H6W,
C5W, R5W, R10W, R2 халоген, W1,2W, W3W, W5W, W16W,
W21 / 5W, K10W, P21W, PY21W, P21 / 4W, P21 / 5W, T4W

Pure Light OE качество

Продуктови предимства

Оригинално качество.

Подходящата лампа за всички

автомобилни приложения.

Потребителски ползи

Най-подходящата лампа от богатата

гама.

Конкурентна цена.

За редовните шофьори - светлина и през деня, и през нощта:
LonglifeDaytime – превъзходна стойност за цената.

 Цветова гама: Синьо-бяла
 12 типа лампи: H1, H3, H4, H7, H11,P21W, P21 / 5W, R5W,
R10W, W5W, C5W, H6W

Longlife Daytime Дълъг живот

Продуктови предимства

3 пъти по-дълъг живот от този на 

стандартните лампи.

До 10% по-силна светлина.

Потребителски ползи

По-рядка смяна на лампи.

Перфектно адаптирани за дневна

светлина.
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Автомобилни лампи Bosch
Детайли за продуктовата гама

П
р
е
м
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За онези, които желаят по-добра видимост.

 Цветова гама: черно-оранжева
 3 типа лампи: H1, H4, H7
 Предлагат се в блистер и в кутия с 1 бр.

Plus 50 По-голяма яркост

Продуктови предимства

До 50% по-голяма яркост в 

сравнение със стандартните

халогенни лампи.

Потребителски ползи

Истински плюс за безопасността и 

комфорта при шофиране.

За онези, които шофират често през нощта при намалена
видимост.

 Цветова гама: черно-оранжева
 3 типа лампи: H1, H4, H7
 Предлагат се в блистер и в кутия с 1 и 2 бр.

Plus 90 Мощност и ясна видимост

Продуктови предимства

До 90% по-силна светлина за 

максимална безопасност при 

шофиране.

Потребителски ползи

Интензивна бяла светлина за по-

комфортна видимост без умора за 

очите дори и на дълъг път. 
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Автомобилни лампи Bosch
Детайли за продуктовата гама

П
р
е
м
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Фокусът

Все по-голяма светлосила

1. Оптимизиран размер на

нажежаемата жичка

2. Синьо покритие: интензивна бяла

светлина

3. По-дълъг светлинен лъч: по-добър

осветителен обхват

4. Балансира ползите от ксенона и

халогена

За взискателни клиенти, търсещи продукта с най-добри технически 
характеристики.

 Цветова гама: черно-пурпурна
 3 типа лампи: H1, H4, H7
 Предлагат се в блистер и в кутия с 1 и 2 бр.

Gigalight Plus 120  Първокласно представяне

Продуктови предимства

До 120% по-голяма яркост в 

сравнение със стандартните

халогенни лампи.

Потребителски ползи

Препятствията и другите опасности 

се откриват по-рано и водачът

разполага с повече време да 

реагира. 

За водачи, изпреварили времето си във всяко едно отношение:
Ultra White - интензивна бяла светлина, излъчвана от висок клас
крушка с оптимизирана продължителност на живота

 Цветова гама: черно-сребриста
 3 типа лампи: H1, H4, H7
 Предлагат се в блистер и в кутия с 1 и 2 бр.

Ultra White Бяла светлина

Продуктови предимства

Най-добрата комбинация между 

висока яркост и бял цвят.

До 30% повече светлина на пътя.

Потребителски ползи

Светлина, подобна на дневната

светлина, приятна за очите при 

нощно шофиране. По-добра

видимост дори при трудни

климатични условия (дъжд, мъгла...). 
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Автомобилни лампи Bosch
Детайли за продуктовата гама
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За водачи, които държат на външния вид на автомобила си.

 Цветова гама: черно-сребриста
 5 типа лампи: H1, H3, H4, H7, W5W.

Xenon Blue Бяла светлина 

Продуктови предимства

Бяло-синкава светлина, непроменена

през целия жизнен цикъл на продукта

благодарение на специално

оцветеното стъкло.

Потребителски ползи

Повече елегантност, повече стил.

Мека светлина, гарантирана през

целия живот на лампата.

За фенове-естети, които искат "невидими" мигащи светлини:
Magic Effect става оранжева, само когато е включена. 

 Цветова гама: зелена
 1 тип лампи: PY21W

Magic effect Цвят по желание

Продуктови предимства

Само оранжевата светлина може да 

премине през филтъра. Когато

лампата е изключена, е "невидима" 

в рефлектора. 

Потребителски ползи

Оранжева, само когато свети.

Идеална за прозрачни задни светлини.

По-дълъг живот в сравнение със

стандартните мигащи светлини. 



Internal | Automotive Aftermarket | AA/SEW-CMS1 | 15/11/2017

© Robert Bosch GmbH 2016. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights.
9

Автомобилни лампи Bosch
Детайли за продуктовата гама

П
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За любители, които искат по-стилен интериор за своя автомобил.

 Цветова гама: зелена
 2 типа лампи: W5W и C5W

LED Retrofit Стил в интериора

Продуктови предимства

Retrofit LED заменят халогенните

крушки в купето.

Изключителна мощност. Енергийна

ефективност.

По-голяма продължителност на живота.

Потребителски ползи

Модерно и елегантно вътрешно

осветление.

По-малко смени на крушки. 
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Автомобилни лампи Bosch
Детайли за продуктовата гама
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Минибокс 12 V
Прожекторна лампа +

P21W + R5W + T4W + 3 

предпазителя

Минибокс H1: 1987301102

Минибокс H4: 1987301101

Минибокс H7: 1987301103

Продуктови предимства

Селекция от основните автомобилни крушки.

Много компактна миникутия (побира се в жабката).

Потребителски ползи

Крушките ви никога не свършват и винаги спазвате

правилника. 

Лесно съхранение и пестене на място.

Максибокс 12 V
Прожекторна лампа + P21W + 

PY21W + R5W + P21 / 5W+ C5W + 

T4W * + 4 предпазителя

Максибокс H1: 1987301112

Максибокс H4: 1987301111

Максибокс H7: 1987301113

Максибокс H1 / H7: 1987301120

* с изключение на Максибокс H1/H7

Чл. 70. (1) При движение през нощта и при намалена видимост моторните превозни средства и трамваите трябва да 
бъдат с включени къси или дълги светлини, габаритни светлини и светлина за осветяване на задната табела с 
регистрационния номер.
(3) През деня моторните превозни средства се движат с включени светлини за движение през деня или с къси 
светлини.
Чл. 74. (1) Допълнителни светлини за мъгла може да се използват само при значително намалена видимост поради 
мъгла, снеговалеж, дъжд или други подобни условия. Тези светлини не може да се използват самостоятелно.
Чл. 75. (Доп. - ДВ, бр. 51 от 2007 г.) През деня мотоциклетите и мотопедите се движат с включена къса
светлина отпред и с включена габаритна светлина отзад.



НАГРАДИ
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Награди за автомобилните лампи Bosch



ЗНАЕТЕ ЛИ, 

ЧЕ?



Автомобилните лампи Bosch

Осветителната уредба подлежи на проверка по време на 

техническия преглед.
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2ans

Животът на две еднакви крушки е изключително сходен:

препоръчително е винаги да извършвате смяната по двойки.

С комплекта резервни крушки ще сте сигурни, че можете веднага

да замените дефектната крушка. 

Лампите се износват и губят от светлосилата си по време на 

експлоатация: Препоръчително е да се подменят средно на всеки 2 

години.

Знаете ли, че??



ЗАЩО ДА 
ИЗБЕРЕМ BOSCH?



Автомобилните лампи Bosch
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Защо да изберем BOSCH?

 Пълна програма, адаптирана към всички нужди
 Ясна и достъпна гама
 Максимално пазарно покритие
 Устойчива опаковка
 Повече от 100 години опит в осветителните системи
 Водеща марка в автомобилното оборудване
 Премиум продукти с добро съотношение качество/цена
 Световна известност на марката Bosch

Предимства за 

потребителя

Ценностите на марката Bosch вдъхват увереност: 
стабилност, качество, доверие, иновации

Удовлетворява нуждите на потребителите
Перфектно качество за цената

Предимства на марката



МАРКЕТИНГОВО 
ПОДПОМАГАНЕ



Internal | Automotive Aftermarket | AA/SEW-CMS1 | 15/11/2017

© Robert Bosch GmbH 2016. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights.
18

Bosch Bosch
Стелажи с автомобилни лампи Bosch

Характеристики

 метален

 с модерен дизайн

 чекмеджета с подвижни прегради за съхранение на

допълнителни лампи (по-практично, защото няма нужда да

отваряте и да затваряте опаковката всеки път, за да вземете

една крушка); отделения за крушки за фарове (H1, H3, H4, H7)

 стойка за етикети (с етикети, които се лепят на всички продукти)

 окачва се на стената

 с тестер за крушки

 Размери (645x375x85)
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Bosch bulbs Bosch
Постери Bosch

Леки автомобили Тежкотоварни автомобили




