
 

 

Philips LED Bike lights
Saferide

60 LUX
dynamodrevet
Sølv aluminium

BF60L60BALX1
Føl deg trygg, kjør trygt

Ta kontroll over sikkerheten
Føl at du har kontroll ute på veien, med Saferide LED Bikelight 60 med dynamo og ytelse 
som på en motorsykkel. Med spesialutformet retroreflektor og hus med unik design.

Enkel installering, vedlikeholdsfri
• LED-teknologi med lang levetid
• Fire minutters stålysfunksjon
• Fungerer med alle dynamoer

Ekstra bred belysning
• Ytelse for motorsykkel: opptil 50 meters belysning på veien
• Kraftig refleks
• Belysning av forgrunnen
• Lysstråle som ikke blender
• Juridisk godkjent i henhold til StZVO i Tyskland

Fem ganger mer lys
• Drevet av to kraftige Luxeon LED-lamper (60 lux) av den nye generasjonen
• Ny generasjon kraftige Luxeon LED-lamper



 Drevet av to Luxeon LED-lamper

Drevet av to kraftige Luxeon LED-lamper 
(60 lux) av den nye generasjonen. Disse 
høykvalitets LED-lampene har blitt utformet 
for bilindustrien og er nå tilgjengelige for å gi 
sikkerhet til syklister på veien.

Ny generasjon LED

For å sikre best mulig synlighet leveres 
sykkellysene våre med kraftige Luxeon LED-
lamper. Disse høykvalitets LED-lampene har 
blitt utformet for bilindustrien og er nå 
tilgjengelige for å gi sikkerhet til syklister på 
veien.

Ytelse for motorsykkel

Ytelse for motorsykkel: opptil 50 meters 
kraftig belysning på veien

LED-teknologi med lang levetid

LED-teknologi med lang levetid

Belysning av forgrunnen

Belysning av forgrunnen

Lysstråle som ikke blender

Lysstråle som ikke blender

Kraftig refleks
Kraftig refleks

Juridisk godkjent
Juridisk godkjent i henhold til StZVO i 
Tyskland

Fire minutters stålysfunksjon
Fire minutters stålysfunksjon

Fungerer med alle dynamoer

Fungerer med alle dynamoer
BF60L60BALX1

Høydepunkter
Saferide
60 LUX dynamodrevet, Sølv aluminium
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Maksimal synlighet
• Motorsykkellignende ytelse: opptil 50 meter
• Bred stråle: 110 lumen
• Fargetemperatur: 5500 K
• Lysmengde: 60 lux

Drift
• Dynamo: Roterende og hub-dynamo

Kjøretid
• stålysfunksjon: 4 minutter

Enkel bruk
• Fire minutters stålysfunksjon
• Bruk: Dag, Natt
• Enkel installering
• LED-teknologi med lang levetid
• Vanntett kabinett i aluminium
• Fungerer med alle typer dynamoer

Sertifisering
• Tysk sertifisering: StVZO-sertifisering
•

BF60L60BALX1

Spesifikasjoner
Saferide
60 LUX dynamodrevet, Sølv aluminium
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