Pressmeddelande – Stockholm, 18 november 2013

Smart lampa till motorvärmarkabel
ger bättre start på dagen
I november 2013 lanserar Modernum Smartlight, en smart lampa att placera på bilens
motorvärmarkabel. Med lampan ansluten slipper frusna förare att leta efter bilens
motorvärmaruttag i mörker.
Svenska vintrar betyder mörker och kyla. Med Modernums kupévärmare och motorvärmarkabel slipper
frusna bilförare att sätta sig i en kall bil. Nu förenklar Sepab, Modernums ägare, vardagen ytterligare med
tillbehöret Smartlight – en batteridriven LED-belysning för motorvärmarkablar.
– Vem vill inte slippa att treva efter motorvärmaruttaget i mörker och kyla? Smartlight är vardagsteknik
som ger en bättre start på dagen. Självklart kan den även underlätta i andra sammanhang – när du ska
ställa in tiduret för motorvärmarsystemet, när du letar efter busskortet i väskan eller ska pricka rätt med
nyckeln i låset och så vidare, säger Jan Zetterström, vd på Sepab.
Smartlight passar till samtliga motorvärmarkablar, är liten och väger endast 20 g. Den är tillverkad i ett
material så den ska tåla det nordiska klimatet och klarar extremt låga temperaturer. Lampan monteras
smidigt direkt på anslutningskontakten med ett enkelt klick.
Modernums Smartlight finns att köpa hos Clas Ohlson, men även hos de flesta välsorterade butiker med
biltillbehör.
Faktaruta
Produktnamn:
Beställningsnummer:
Vikt:
Mått:
Färg:
Batteri:
Kapslingsklass:
E-nr:
EAN-kod:

Smartlight – lampa till mv-kabel
8780LIG1
20 g
Bredd 35 mm, höjd 35 mm, längd 65 mm
Svart
CR2016
IP 54
24 033 54
733 2809 012 704

Modernum
Modernum grundades 1946 och har i drygt 40 år varit tillverkare och återförsäljare av biltillbehör såsom
kupévärmare, batteriladdare och motorvärmartillbehör. Genom åren har Modernum tillverkat över två
miljoner kupévärmare – alltid i Sverige. Sedan 2011 ägs Modernum av Sepab Fordonsprodukter.
SEPAB FORDONSPRODUKTER AB
Vår affärsidé har sedan starten 1982 varit att i nära samarbete med fordonsindustrin, importörer,
grossister, påbyggare, importhamnar och ägare av bilparker utveckla produkter för säkerhet, nationell
anpassning, effektivitet och komfort.
Koncernen består idag av 25 personer med kontor och lager i Sollentuna och Strängnäs. Vi tar fram egna
produkter, både hårdvara och mjukvara med egen personal och kompetens i huset. Dotterbolaget Bomac
Elektronik AB sköter största delen av tillverkning av kablage och elektronik.
För mer information, kontakta Jan Zetterström på Sepab AB, telefon 08 626 95 00.

