
 

 

Philips LED Bike lights
Saferide

80 luxů
Napájení na baterii
Hliníková černá

SRFB80BLX1
Bezpečný pocit, bezpečná jízda

Vysoce výkonná přední svítilna Bikelight na baterii
Vybavte se na cesty díky svítilně LED Saferide Bikelight 80 na baterii, která svítí jako 
reflektory. Se speciálně navrženým retro reflektorem a unikátním designem krytu.

Extra široké osvětlení
• Výkon na motocyklu – osvětlení až 60 metrů silnice
• Neoslňující paprsek
• V souladu s německým zákonem StZVO

Robustní
• Technologie LED s dlouhou životností
• Voděodolný hliníkový kryt

Maximální světelný výkon
• Křišťálově bílé světlo (5 500 K)

7krát více světla
• Vybaveno 2 vysoce výkonnými diodami LED Luxeon nové generace (80 luxů)
• Nová generace vysoce výkonných diod LED Luxeon



 Vybaveno 2 vysoce výkonnými diodami 
LED Luxeon

Vybaveno 2 vysoce výkonnými diodami LED Luxeon 
nové generace (80 luxů). Tyto vysoce kvalitní diody 
LED byly navrženy pro automobilový průmysl a nyní 
jsou k dispozici cyklistům, aby zvýšily bezpečnost na 
cestách.

Nová generace diod LED

Chcete-li si zajistit tu nejlepší viditelnost, pak můžete 
zvolit naše cyklistické svítilny vybavené vysoce 
výkonnými diodami LED Luxeon. Tyto vysoce 
kvalitní diody LED byly navrženy pro automobilový 
průmysl a nyní jsou k dispozici cyklistům, aby zvýšily 
bezpečnost na cestách.

Výkon na motocyklu

Výkon na motocyklu – osvětlení až 60 metrů 
homogenní silnice

Voděodolný hliníkový kryt
Voděodolný hliníkový kryt

Technologie LED s dlouhou životností

Technologie LED s dlouhou životností

Křišťálově bílé světlo (5 500 K)
Křišťálově bílé světlo (5 500 K)

Neoslňující paprsek

Neoslňující paprsek

V souladu se zákonem
V souladu s německým zákonem StZVO
SRFB80BLX1

Specifikace
Maximální viditelnost
• Výkon jako u motocyklu: až 60 metrů
• Široký paprsek: 220 lumenů
• Teplota barev: 5 500 K
• Světelný výstup: 80 luxů

Spotřeba
• Baterie: 4 baterie Li-ion velikosti AA

Výdrž
• Režim City-Eco: 8 hodin
• Vysoký výkon: až 2 hodiny

Snadné použití
• Aplikace: Den, Noc
• Snadná instalace: Ano
• Technologie LED s dlouhou životností: Ano
• Nabíječka USB: Ano
• Voděodolný hliníkový kryt: Ano

Certifikace
• Německá certifikace: Certifikace StVZO
•
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