
 

 

Philips LED Bike lights
Saferide

Lumiring
dynamodriven

SRRDLRBLX1
Gör dig synlig tidigare

Enastående 320° sikt för maximal säkerhet
Gör dig synlig tidigare tack vare vår prisbelönta Lumiring-teknik. Vår dynamodrivna 
Saferide LED RearLight gör att ljuset sprider sig i en bredare vinkel och att inkommande 
ljus reflekteras vid en bredare vinkel och ger större synbarhet från sidan.

Högkvalitativ design
• Juridiskt godkänd enligt StZVO i Tyskland
• Unikt för Philips Lighting

Enkel installation
• Passar standardfäste på 50 och 80 mm-rack
• Passar alla typer av dynamo

Kräver inget underhåll
• LED-teknik med lång livslängd
• Plasthölje som skyddar mot stänk: IP63

Ultimat synbarhet
• 320° sikt från sidan
• 4 minuter parkeringsljusfunktion



 Plasthölje som skyddar mot stänk

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

LED-teknik med lång livslängd

Philips LED-teknik med lång livslängd kräver inget 
underhåll och ger intensivt ljus så att du får optimal 
sikt och inte tröttar ut ögonen.

Juridiskt godkänd
Juridiskt godkänd enligt StZVO i Tyskland

320° sikt från sidan

Gör dig synlig tidigare med hjälp av Lightring-
tekniken. Ljuset sprids genom en svagt lysande ring 
och sprids i bred vinkel. Inkommande ljus reflekteras 
i en större vinkel än ett standardbakljus. Du kan cykla 
säkert tack vare 320° sidosikt.

Philips Lighting
Unikt för Philips Lighting

Passar standardfäste
Passar standardfäste på 50 och 80 mm-rack

4 minuters parkeringsljus
4 minuter parkeringsljusfunktion.

Lämplig för alla dynamor

Passar alla typer av dynamo.
SRRDLRBLX1

Specifikationer
Maximal sikt
• Stad: LumiRing

Effekt
• Dynamo: Rotations- och navdynamo

Drifttid
• parkeringsljus: 4 minuter

Lättanvänd
• 4 minuters parkeringsljus
• Tillämpning: Dag, Natt
• LED-teknik med lång livslängd
• Fungerar med alla dynamotyper
• Dynamodriven
•
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