
 

 

Philips LED Bike lights
Saferide

40 LUX
dynamodrevet
Sort

SRFD40BLSX1

F
T
O
hø
øl dig sikker, kør sikkert
ag kontrollen over din sikkerhed
pdag Philips Saferide LED Bikelight 40, der producerer 40 lux ved 10 meter med 
jtydende ny generations-LUXEON® LED'er, der skaber et skarpt, hvidt 5 500 K-lys.

Ekstra bred lysstråle
• High performance: se op til 30 meter
• Godkendt iht. StZVO i Tyskland

Robust
• Langtidsholdbar LED-teknologi
• Stænksikkert plastikkabinet: IP63

Nem installation, nem integrering
• Kan monteres på alle typer cykler
• 4 min stillefunktion

Maksimal lyseffekt
• Krystalklart, hvidt lys (5500 K)

3x mere lys
• Drevet af højtydende ny generations-LUXEON LED'er (40 lux)



 Drevet af nye Luxeon-LED'er

Drevet af højtydende ny generations-LUXEON 
LED'er (40 lux). Disse LED'er i høj kvalitet er 
designet til automobilindustrien og fås nu til at skabe 
sikkerhed for cyklister på vejen.

High performance

På grund af retroreflektorens form og kabinettets 
design leverer SafeRide LED Bikelight 40: en bredere 
belysning, en stråle, der begynder tættere i 
forgrunden og et strålemønster, der når op til 30 
meter.

Stænksikkert plastikkabinet

Ud over at modstå slag er kabinettet vandtæt og i 
overensstemmelse med IP63.

Langtidsholdbar LED-teknologi

Langtidsholdbar LED-teknologi

Krystalklart, hvidt lys (5500 K)
Krystalklart, hvidt lys (5500 K)

Godkendt
Godkendt iht. StZVO i Tyskland

4 min stillefunktion
4 min stillefunktion

Kan monteres på alle cykler

Kan monteres på alle typer cykler
SRFD40BLSX1

Specifikationer
Maksimalt udsyn
• High-performance: op til 30 meter
• Bred stråle: 70 lumen
• Farvetemperatur: 5500 K
• Lysudbytte: 40 lux

Strøm
• Dynamo: Dynamo med drejeknap og hub

Levetid
• standerlampe-funktion: 4 minutter

Brugervenlig
• Anvendelse: Dag, Nat
• Nem installation
• Langtidsholdbar LED-teknologi
• Vandtæt aluminiumhus
• Fungerer sammen med alle typer dynamoer
• Dynamodrevet

Certificering
• Tysk certificering: StVZO-certificering
•
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