
 

 

Philips LED Bike lights
Activeride

DB 800
Paristokäyttöinen
Musta

AR800DBX1
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reedom to ride
dä huolta turvallisuudestasi
hokas akku ja urheiluvalojärjestelmä on suunniteltu tuomaan ajamiseen vapauden 
nnetta. Akkukäyttöisessä Activeride LED DB 800 -pyöränvalossa on ainutlaatuinen 
hden säteen optiikka ja tukeva rakenne.

Erittäin laaja valaisu
• Häikäisemätön valokeila
• Etualan valaisu
• Tehokas heijastin

Pitkäikäinen litiumioniakku
• On-Road-asetus: jopa 4 tuntia
• Off-Road-asetus: enintään 2,5 tuntia
• Off-Road-virransäästöasetus: jopa 7 tuntia

Kevyt ja iskunkestävä rakenne
• Iskunkestävä: IP64
• Iskunkestävä: IK06

Ainutlaatuinen kaksoissäde
• Häikäisemätön 50 luksin asetus (400 lumenia) tavalliseen maantieajoon
• Off-Road-virransäästöasetus: jopa 7 tuntia
• Enintään 70 luksin (800 lm) asetus off-road-käyttöön



 Enintään 70 luksia (800 lm)
Enintään 70 luksin (800 lm) asetus off-road-
käyttöön

Häikäisemätön 50 luksin asetus
Kahden valonsädekuvion ansiosta voit siirtyä 
Off-road-asetuksesta On-road-asetukseen 
yhdellä painalluksella. On-road-valonsäde on 
rajattu ja suunniteltu häikäisemättömäksi. 
(Koska tämä on off-road-urheilutuote, se ei ole 
StVZO:n hyväksymä.)

Iskunkestävä: IP64

Kotelo on iskun- ja vedenkestävä ja IP64-
luokan mukainen.

Iskunkestävä: IK06

IK06-luokan mukainen vankkarakenteinen 
kotelo on suunniteltu haastaviin ympäristöihin 
ja sääolosuhteisiin.

Häikäisemätön valokeila

Häikäisemätön valokeila

Off-Road-virransäästöasetus

Neljä kevyttä litiumioniakkua valaisevat jopa 
7 tunnin ajan virransäästötilassa. Akun älykkään 
toiminnan ansiosta valo siirtyy automaattisesti 
tähän tilaan, kun akku on lähes tyhjä. Näin 
pääset turvallisesti kotiin.

On-Road-asetus: jopa 4 tuntia

On-Road-asetuksella tämä 50 luksin 
pyöränvalo, jossa on rajattu valonsäde, toimii 
jopa 4 tuntia.

Off-Road-virransäästöasetus
Neljä kevyttä litiumioniakkua valaisevat jopa 
7 tunnin ajan virransäästötilassa. Akun älykkään 
toiminnan ansiosta valo siirtyy automaattisesti 
tähän tilaan, kun akku on lähes tyhjä. Näin 
pääset turvallisesti kotiin.

Off-Road-asetus: enintään 2,5 h

Off-Road-asetuksella ja kirkkaimmalla teholla 
pyöränvalo toimii enintään 2,5 tuntia.

Etualan valaisu

Etualan valaisu

Tehokas heijastin
Tehokas heijastin
AR800DBX1
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Paras näkyvyys
• SPORT: ActiveRide
• Värilämpötila: 5 500 K

Virta
• Paristo: 4 AA-litiumioniparistoa

Helppokäyttöinen
• Käyttö: päivä, yö
• Helppo asentaa
• Kestävä LED-tekniikka
• USB-laturi
• Vedenpitävä alumiinikotelo
•

AR800DBX1

Tekniset tiedot
Activeride
DB 800 Paristokäyttöinen, Musta
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