
 

 

Philips LED Bike lights
Activeride

DB 800
Batteridrevet
Sort

AR800DBX1
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ag kontrollen over din sikkerhed
jtydende batteri og sportsbelysningssystem, der er designet med ét mål for øje: At give 
 friheden til at køre. Det batteridrevne Activeride LED Bikelight DB 800 giver dig en 
estående dobbeltstråleoptik og et robust design.

Ekstra bred lysstråle
• Refleksfri lysstråle
• Forgrundsbelysning
• Højeffektiv reflektor

Litiumionbatteri med lang levetid
• Indstilling til kørsel på vej: Op til 4 timer
• Indstilling til terrænkørsel: Op til 2,5 timer
• Energibesparende indstilling til kørsel i terræn: Op til 7 timer

Letvægts og stødsikkert lysmodul
• Stødabsorberende: IP64
• Stød- og slagfast: IK06

Unik dobbeltstråle
• Ikke-blændende 50 lux (400 lumen), indstilling til kørsel på vej
• Energibesparende indstilling til kørsel i terræn: Op til 7 timer
• Maks. 70 lux (800 lm), indstilling til terrænkørsel



 Maks. 70 lux (800 lm)
Maks. 70 lux (800 lm), indstilling til 
terrænkørsel

Ikke-blændende 50 lux
På grund af mønsteret med den dobbelte 
lysstråle, kan du med ét klik på knappen skifte 
fra en terrænkørsels- til en vejkørselslysstråle. 
Vejkørselslysstrålemønsteret er afgrænset og 
designet til kravene om antiblænding. (Da dette 
er et sportsprodukt til terrænkørsel, er det 
ikke StVZO-godkendt).

Stødabsorberende: IP64

Ud over at modstå slag er kabinettet vandtæt 
og i overensstemmelse med IP64.

Stød- og slagfast: IK06

Det robuste kabinet er designet til de mest 
krævende omgivelser og de barskeste 
vejrforhold. Det opfylder IK06.

Refleksfri lysstråle

Refleksfri lysstråle

Energibesparende indstilling til kørsel i 
terræn

De fire letvægts litiumionbatterier giver op til 7 
timers lys i energibesparende tilstand. På grund 
af batterifunktionens intelligens skifter lyset 
automatisk over til denne tilstand, når batteriet 
er næsten afladet, og sikrer dig en sikker tur 
hjem.

Indstilling til kørsel på vej: Op til 4 timer

Lygtens autonomi med den afgrænsede 
lysstråle med en effekt på 50 lux er op til 4 
timer for indstillingen til kørsel på vej.

Energibesparende indstilling til kørsel i 
terræn
De fire letvægts litiumionbatterier giver op til 7 
timers lys i energibesparende tilstand. På grund 
af batterifunktionens intelligens skifter lyset 
automatisk over til denne tilstand, når batteriet 
er næsten afladet, og sikrer dig en sikker tur 
hjem.

Indstilling til terrænkørsel: Op til 2,5 t

Lygtens autonomi med den lyseste effekt er op 
til 2,5 timer i indstillingen til terrænkørsel.

Forgrundsbelysning

Forgrundsbelysning

Højeffektiv reflektor
Højeffektiv reflektor
AR800DBX1

Vigtigste nyheder
Activeride
DB 800 Batteridrevet, Sort



Udgivelsesdato  
2017-01-31

Version: 2.0.2

12 NC: 9237 998 00101
EAN: 87 27900 38736 0

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker 
tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive 
ejere.

www.philips.com
Maksimalt udsyn
• Sport: ActiveRide
• Farvetemperatur: 5500 K

Strøm
• Batteri: 4 AA Li-ion-batterier

Brugervenlig
• Anvendelse: Dag, Nat
• Nem installation
• Langtidsholdbar LED-teknologi
• USB-oplader
• Vandtæt aluminiumhus
•
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