
 

 

Philips LED Bike lights
Saferide

40 LUX
dynamodrevet
Sort

SRFD40BLSX1

F
T
O
ny
øl deg trygg, kjør trygt
a kontroll over sikkerheten
ppdag Philips Saferide LED Bikelight 40, som produserer 40 lux på 10 meter med en 
 generasjon kraftige LUXEON® LED som gir et skarpt, hvitt lys på 5500 K.

Ekstra bred belysning
• Høy ytelse: se opptil 30 meter
• Juridisk godkjent i henhold til StZVO i Tyskland

Robust
• LED-teknologi med lang levetid
• Sprutsikkert plastkabinett: IP63

Enkel installering, enkel integrering
• Kan monteres på alle typer sykler
• Fire minutters stålampefunksjon

Maksimal lysmengde
• Krystallhvitt lys (5500 K)

3x mer lys
• Drevet av den nye generasjonen kraftige Luxeon LED-lamper (40 lux)



 Drevet av nye Luxeon LED-lamper

Drevet av 1 ny generasjon kraftige Luxeon LED-
lamper (40 lux). Disse LED-lampene av høy kvalitet 
er utformet for bilindustrien og er nå tilgjengelige for 
å gi sikkerhet til syklister på veien.

Høy ytelse

På grunn av formen på retroreflektoren og 
kabinettets design gir SafeRide LED Bikelight 40 
følgende: bredere belysning, en stråle som starter 
nærmere sykkelen, og et strålemønster som 
strekker seg opptil 30 meter.

Sprutsikkert plastkabinett

I tillegg til å være motstandsdyktig mot støt, er etuiet 
vannbestandig og samsvarer med IP63.

LED-teknologi med lang levetid

LED-teknologi med lang levetid

Krystallhvitt lys (5500 K)
Krystallhvitt lys (5500 K)

Juridisk godkjent
Juridisk godkjent i henhold til StZVO i Tyskland

Fire minutters stålampefunksjon
Fire minutters stålampefunksjon

Kan monteres på alle sykler

Kan monteres på alle typer sykler
SRFD40BLSX1

Spesifikasjoner
Maksimal synlighet
• Høy ytelse: opptil 30 meter
• Bred stråle: 70 lumen
• Fargetemperatur: 5500 K
• Lyseffekt: 40 lux

Drift
• Dynamo: Roterende og hub-dynamo

Kjøretid
• stålysfunksjon: 4 minutter

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

Sertifisering
• Tysk sertifisering: StVZO-sertifisering
•
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