
 

 

Philips LED Bike lights
Saferide

Lumiring
dynamodrevet

SRRDLRBLX1
Bli sett tidligere

Utmerket 320° synlighet for maksimal sikkerhet
Bli sett tidligere takket være vår prisbelønte Lumiring-teknologi. Saferide LED-baklys med 
dynamo har følgende fordeler: Lys fordeles over en bredere vinkel, innkommende lys 
reflekteres i en større vinkel og synlighet til siden blir forbedret.

Førsteklasses utforming
• Juridisk godkjent i henhold til StZVO i Tyskland
• Philips' unike belysningssignatur

Enkel installering
• Passer til standard montering på 50 og 80 mm stativer
• Passer til alle typer dynamoer

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

Uovertruffen synlighet
• 320° synlighet til sidene
• Funksjon for 4 minutter stillestående strøm



 Sprutsikkert plastkabinett

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

LED-teknologi med lang levetid

Philips' LED-teknologi med lang levetid krever ikke 
noe vedlikehold og vil gi deg et svært intenst lys slik 
at du får optimal sikt og arbeidet ikke blir belastende.

Juridisk godkjent
Juridisk godkjent i henhold til StZVO i Tyskland

320° synlighet til sidene

Bli sett tidligere takket være Lightring-teknologien. 
Lys fordeles gjennom en glødende ring og spres med 
vid vinkel. Innkommende lys reflekteres i en større 
vinkel enn med et standard baklys. 320° synlighet til 
siden sørger for at du får en sikker tur.

Philips' belysningssignatur
Philips' unike belysningssignatur

Passer til standard montering
Passer til standard montering på 50 og 80 mm 
stativer

4 minutter stillestående strøm
Funksjon for 4 minutter stillestående strøm.

Passer til alle dynamoer

Passer til alle typer dynamoer
SRRDLRBLX1

Spesifikasjoner
Maksimal synlighet
• By: LumiRing

Drift
• Dynamo: Roterende og hub-dynamo

Kjøretid
• stålysfunksjon: 4 minutter

Enkel bruk
• Fire minutters stålysfunksjon
• Bruk: Dag, Natt
• LED-teknologi med lang levetid
• Fungerer med alle typer dynamoer
• Dynamodrevet
•
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