
 

 

Philips LED Bike lights
Saferide

40 LUX
dynamodriven
Svart

SRFD40BLSX1
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änn dig säker, kör säkert
a kontroll över din säkerhet
ptäck Philips Saferide LED Bikelight 40 som producerar 40 lux vid 10 meter med 
XEON® ur nya generationens högeffekts-LED-lampor som avger ett klart, vitt ljus om 
00 K.

Extra bred belysning
• Hög prestanda: sikt upp till 30 meter
• Juridiskt godkänd enligt StZVO i Tyskland

Robust
• LED-teknik med lång livslängd
• Plasthölje som skyddar mot stänk: IP63

Enkel att installera, enkel att integrera
• Kan monteras på alla typer av cyklar
• 4 minuters parkeringsljus

Maximalt ljusflöde
• Klarvitt ljus (5 500 K)

3x mer ljus
• Drivs av kraftfulla Luxeon LED-lampor (40 lux) av den nya generationen



 Drivs av nya Luxeon LED-lampor

Drivs av 1 kraftfull Luxeon LED-lampa (40 lux) av 
den nya generationen. De högklassiga LED-lamporna 
har tagits fram för bilindustrin och är nu tillgängliga 
för att ge säkerhet på vägen för cyklister.

Höga prestanda

Tack vare retroreflektorns form och höljets design 
ger SafeRide LED Bikelight 40: bredare belysning, en 
ljusstråle som börjar närmare i förgrunden och ett 
strålmönster som når upp till 30 meter.

Plasthölje som skyddar mot stänk

Höljet tål både stötar och vatten och är godkänt 
enligt IP63.

LED-teknik med lång livslängd

LED-teknik med lång livslängd

Klarvitt ljus (5 500 K)
Klarvitt ljus (5 500 K)

Juridiskt godkänd
Juridiskt godkänd enligt StZVO i Tyskland

4 minuters parkeringsljus
4 minuters parkeringsljus

Kan monteras på alla cyklar

Kan monteras på alla typer av cyklar
SRFD40BLSX1

Specifikationer
Maximal sikt
• Högpresterande: upp till 30 meter
• Bred stråle: 70 lumen
• Färgtemperatur: 5 500 K
• Ljusflöde: 40 lux

Effekt
• Dynamo: Rotations- och navdynamo

Drifttid
• parkeringsljus: 4 minuter

Lättanvänd
• Tillämpning: Dag, Natt
• Enkel installation
• LED-teknik med lång livslängd
• Vattentätt aluminiumhölje
• Fungerar med alla dynamotyper
• Dynamodriven

Certifiering
• Tysk certifiering: StVZO-certifiering
•
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