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Inovativní technologie osvětlení zajišťuje přepracovanému
modelu ŠKODA SUPERB maximální bezpečnost
› Přepracovaný SUPERB bude prvním sériovým modelem značky ŠKODA, disponujícím fullLED-matrixovými světlomety a dynamickými světelnými funkcemi
› Bezpečnost dále zvyšují i full-LED-zadní skupinová světla s dynamickými směrovými světly
› Modernizovaný SUPERB bude představen v květnu v rámci IIHF Mistrovství světa v ledním hokeji
Mladá Boleslav, 14. května 2019 – ŠKODA při modernizaci své vlajkové lodi SUPERB poprvé
u sériového vozu použije inovativní full-LED-matrixové světlomety, zajišťující vyšší
bezpečnost a komfort. Prostřednictvím designové skici a videa nabízí česká automobilka
první pohled na nové full-LED-matrixové světlomety, nově navržené mlhové světlomety a
full-LED-zadní svítilny s dynamickými směrovými světly. Světová premiéra
modernizovaného modelu ŠKODA SUPERB proběhne v květnu v rámci IIHF Mistrovství
světa v ledním hokeji 2019 v Bratislavě. ŠKODA AUTO podporuje tuto sportovní akci jako
hlavní sponzor již po sedmadvacáté.
Designová skica full-LED-matrixových světlometů odhaluje strukturu inovativního systému osvětlení.
Tento systém inovativního osvětlení se skládá z LED-modulu pro potkávací a dálkové světlo a rovněž
také ze tří dalších LED-komor pro dálkové světlo, kryt světlometu nese nápis „ŠKODA Crystal
Lighting“. Úzká LED-lišta slouží zároveň jako směrové světlo, světlo pro denní svícení a poziční světlo.
Nad světelnou lištou jsou umístěny jemné LED jehlice, které jsou součástí nové animované funkce
Coming/Leaving Home. Při odemčení vozidla a jeho zamčení tato funkce automaticky zapíná a vypíná
jednotlivé prvky předního a zadního osvětlení vozu dle dané choreografie.
Video pak ukazuje nejen nový full-LED-matrixový světlomet, ale také animaci Coming/Leaving
Home funkce v akci a vysvětluje v ní jeho funkci. Kromě toho jsou k vidění rovněž nově navržené
mlhové světlomety a full-LED-zadní světla. Ta u modelu ŠKODA SUPERB poprvé disponují
dynamickými směrovými světly, která se po zapnutí dynamicky rozsvěcují zevnitř směrem ven.
Vedle vyšší dynamiky zajišťují lepší viditelnost dalšími účastníky silničního provozu a tím i vyšší
bezpečnost.
Vlajková loď české automobilky ŠKODA SUPERB disponuje nejnovějšími inovacemi značky
v oblasti bezpečnosti, jízdního komfortu, výkonu a ekologie, a přináší do střední třídy řadu
předností a prvků výbavy, známých z vozů vyšších třídy.
Modernizovaná ŠKODA SUPERB bude mít svou světovou premiéra v květnu při IIHF Mistrovství
světa v ledním hokeji 2019 ve slovenské metropoli Bratislavě.
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Video a fotografie k tiskové zprávě:
VIDEO: Full-LED-matrixové světlomety pro model
ŠKODA SUPERB
Prostřednictvím videa nabízí ŠKODA první pohled na
nové full-LED-matrixové světlomety a dynamické
světelné efekty přepracovaného modelu ŠKODA
SUPERB.
Download

Zdroj: ŠKODA AUTO

Full-LED-matrixové světlomety pro model
ŠKODA SUPERB
Jako první sériový modely značky ŠKODA bude
SUPERB vybaven novými full-LED-matrixovými
světlomety s různými LED-moduly, LED-světelnou
lištou a jemnými LED-jehlicemi.
Download

Zdroj: ŠKODA AUTO

ŠKODA AUTO
› byla založená v roce 1895, v období počátků automobilu, a je tak jednou z nejstarších automobilek na světě,
› v současnosti nabízí zákazníkům 9 modelových řad osobních automobilů: CITIGO, FABIA, RAPID, SCALA,
OCTAVIA, KAROQ, KODIAQ, KAMIQ a SUPERB,
› v roce 2018 dodala zákazníkům celosvětově více než 1,25 milionu vozů,
› od roku 1991 patří koncernu Volkswagen, jednomu z globálně nejúspěšnějších automobilových výrobců.
ŠKODA AUTO v koncernovém svazku samostatně vyrábí a vyvíjí vedle vozů také komponenty jako motory
a převodovky,
› provozuje tři výrobní závody v České republice; vyrábí v Číně, Rusku, na Slovensku, v Alžírsku a v Indii, většinou
prostřednictvím koncernových partnerství, dále také na Ukrajině a v Kazachstánu ve spolupráci s lokálními partnery,
› zaměstnává celosvětově více než 39 000 pracovníků a je aktivní na více než 100 trzích,
› v rámci Strategie 2025 prochází transformací od výrobce automobilů k „Simply Clever-společnosti nabízející nejlepší
řešení mobility“.
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