
Żarówki  
Optibright   
i Optiblue
Wyjątkowa skuteczność

Zapytaj w Autoryzowanej Stacji Obsługi Toyoty o żarówki 
Optibright lub Optiblue, by cieszyć się ich wyjątkowym  
blaskiem podczas  jazdy.



Widzisz i jesteś widziany 
dzięki żarówkom Optibright
Bezpieczne prowadzenie samochodu to oczywiste pragnienie 
każdego kierowcy, lecz warunki nocne stawiają pod tym 
względem wyjątkowe wymagania. Nawet ci zmotoryzowani, 
którzy cieszą się idealnym wzrokiem, po zmroku widzą średnio 
o około 70% gorzej. Montując żarówki Optibright, można 
uzyskać do 50% więcej światła na drodze przed sobą. 

Przede wszystkim bezpieczna jazda
Zastosowanie żarówek Optibright powoduje, że samochód jest 
doskonale widoczny, a kierowca skuteczniej odczytuje informacje 
z drogi. Dostarczają one wiązkę światła sięgającą, w zależności od 
warunków, 10 do 20 metrów dalej niż zwykłe żarówki, pozwalają 
uniknąć zagrożeń i dojrzeć możliwości wyjścia z niebezpiecznych 
sytuacji, zanim do nich dojdzie.

W każdych warunkach ograniczonej widoczności – czy to ze 
względu na porę dnia, czy warunki pogodowe – wysokowydajne 
żarówki Optibright stanowią idealną receptę na wyraźniejszy 
obraz sytuacji z przodu i bezpieczniejszą jazdę.



Stylowe, eleganckie światło 
Optiblue
Jeśli dbasz o własne bezpieczeństwo, a jednocześnie lubisz się 
wyróżniać, to żarówki Optiblue opracowano specjalnie dla 
Ciebie. Emitują bardzo jasne, biało-niebieskie światło zbliżone 
swym widmem do dziennego, które nie tylko zwraca uwagę, 
ale równocześnie niezwykle skutecznie oświetla drogę, dając 
do 30% więcej światła niż standardowa żarówka.

Zawsze warto widzieć więcej 
Emitowane przez żarówki Optiblue charakterystyczne, 
stylowe światło jest nie tylko intensywniejsze, ale dzięki 
biało-niebieskiemu zabarwieniu zwiększa czytelność 
oznakowania drogi. Nocna jazda staje się łatwiejsza  
i bezpieczniejsza, a przy tym samochód zyskuje nieodparty 
urok sportowego stylu, którego nie sposób nie zauważyć.

W każdych warunkach ograniczonej widoczności, gdy chcesz 
zobaczyć więcej z tego, co się dzieje z przodu, zastosowanie 
żarówek Optiblue da Ci poczucie bezpieczeństwa i komfortu.



Jasne światło, które trwa i trwa...
Niezawodne oświetlenie to konieczność podczas nocnej 
jazdy. Wykonane z twardego szkła kwarcowego żarówki 
Optibright i Optiblue są odporne na generowane przez 
żarnik wysokie temperatury oraz jednostajne wibracje, 
jakich doświadcza się po zjechaniu z utwardzonej drogi. 
Wysoka jakość i trwałość materiałów sprawia, że żarówki te 
służą swym blaskiem i precyzją oświetlenia w każdej sytuacji.

Zadbamy o Twoje bezpieczeństwo
Żarówki Optibright i Optiblue wytwarzane są z zachowaniem 
wysokich standardów, jakich oczekuje się od wszystkich 
oryginalnych części zamiennych i akcesoriów Toyoty. Dlatego 
niezawodnie zadbają o Twoje bezpieczeństwo i sprawią,  
że w newralgicznych momentach pozostaniesz widoczny.
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