
 

 

Philips LED Bike lights
SafeRide

40 lux
Werkt op batterijen
Zwart

SRFB40BLX1
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et een veilig gevoel op weg
eem uw veiligheid in eigen hand

ntdek de Philips SafeRide LED BikeLight 40, met een lichtsterkte van 40 lux op 10 
ter en moderne krachtige LUXEON® LED's die een helder wit licht produceren van 
00 K.

Extra brede lichtstraal
• Hoge prestaties: zie tot 30 meter ver
• Voldoet aan de vereisten van de Duitse StZVO-regelgeving

Robuust
• Duurzame LED-technologie
• Vuilbestendige kunststof behuizing: IP63

Maximale lichtsterkte
• Kristalwit licht (5500 K)

3x meer licht
• Met krachtige Luxeon-LED's van de nieuwste generatie (40 lux)



 Aangedreven door nieuwe Luxeon-
LED's

Aangedreven door een krachtige Luxeon-LED van 
de nieuwste generatie (40 lux). Deze hoogwaardige 
LED is ontworpen voor de auto-industrie en nu ook 
beschikbaar om de veiligheid van fietsers te 
vergroten.

Hoge prestaties

Dankzij de vorm van de retroreflector en het 
ontwerp van de behuizing biedt de SafeRide LED 
Bikelight 40 een lichtbundel die breder is, dichter bij 

de fiets begint en een lichtpatroon geeft dat tot 30 
meter ver reikt.

Vuilbestendige kunststof behuizing

De behuizing is niet alleen bestand tegen stoten, 
maar ook tegen water en voldoet aan IP63.

Duurzame LED-technologie

Duurzame LED-technologie

Kristalwit licht (5500 K)
Kristalwit licht (5500 K)

Voldoet aan de regelgeving
Voldoet aan de vereisten van de Duitse StZVO-
regelgeving
SRFB40BLX1

Specificaties
Maximaal zicht
• Hoogwaardig: tot maximaal 30 meter
• Brede lichtstraal: 70 lumen
• Kleurtemperatuur: 5500 K
• Lichtopbrengst: 40 lux

Vermogen
• Batterij: 4 AA lithium-ionbatterijen

Gebruiksgemak
• Toepassing: Overdag, 's Nachts
• Eenvoudige installatie
• Duurzame LED-technologie
• USB-oplader
• Waterdichte aluminium behuizing

Certificering
• Duitse certificering: StVZO-certificering
•
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