
 

 

Philips LED Bike lights
Activeride

DB 800
Werkt op batterijen
Zwart

AR800DBX1

V
N
Kr
fie
du
rijheid op de fiets
eem uw veiligheid in eigen hand
achtige batterij en sportverlichtingssysteem met één doel voor ogen: vrijheid op de 
ts. De Activeride LED-fietslamp DB 800 werkt op batterijen en biedt een unieke 
bbele lichtbundel en een stevig design.

Extra brede lichtstraal
• Licht zonder schittering
• Voorgrondverlichting
• Zeer efficiënte reflector

Lithium-ionbatterij met lange levensduur
• Stand On-Road: tot 4 uur
• Stand Off-Road: tot 2,5 uur
• Energiezuinige stand Off-Road: tot 7 uur

Lichte en schokbestendige lamp
• Schokabsorberend: IP64
• Stoot en schokbestendig: IK06

Unieke dubbele lichtbundel
• Niet-verblindende 50 Lux (400 lumen), stand voor normaal weggebruik
• Energiezuinige stand Off-Road: tot 7 uur
• Maximaal 70 Lux (800 lm), stand voor off-roadgebruik



 Maximaal 70 Lux (800 lm)
Maximaal 70 Lux (800 lm), stand voor off-
roadgebruik

Niet-verblindende 50 lux
Dankzij de dubbele lichtbundel kunt u met een 
druk op de knop schakelen tussen off-road en 
on-road. De lichtbundel voor on-road is 
afgebakend en niet-verblindend. (Aangezien dit 
is een off-roadsportproduct betreft, is het niet 
StVZO-goedgekeurd).

Schokabsorberend: IP64

De behuizing is niet alleen bestand tegen 
stoten, maar ook tegen water en voldoet aan 
IP64.

Stoot en schokbestendig: IK06

De robuuste behuizing is ontworpen voor 
veeleisende omgevingen en slechte 
weersomstandigheden. De lamp voldoet aan 
IK06.

Licht zonder schittering

Licht zonder schittering

Energiezuinige stand Off-Road

De vier lichtgewicht lithium-ionbatterijen 
geven in de energiebesparende modus 
maximaal 7 uur licht. Door de intelligentie 
batterijfunctie wordt deze stand automatisch 
ingeschakeld als de batterijen bijna leeg zijn, 
zodat u veilig thuiskomt.

Stand On-Road: tot 4 uur

De gebruiksduur van de lamp met de 
afgebakende lichtbundel met een lichtsterkte 
van 50 lux is maximaal 4 uur bij de stand On-
Road.

Energiezuinige stand Off-Road
De vier lichtgewicht lithium-ionbatterijen 
geven in de energiebesparende modus 
maximaal 7 uur licht. Door de intelligentie 
batterijfunctie wordt deze stand automatisch 
ingeschakeld als de batterijen bijna leeg zijn, 
zodat u veilig thuiskomt.

Stand Off-Road: tot 2,5 u

De gebruiksduur van het licht met de helderste 
lichtsterkte is maximaal 2,5 uur in de stand Off-
Road.

Voorgrondverlichting

Voorgrondverlichting

Zeer efficiënte reflector
Zeer efficiënte reflector
AR800DBX1
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Maximaal zicht
• Sport: ActiveRide
• Kleurtemperatuur: 5500 K

Vermogen
• Batterij: 4 AA lithium-ionbatterijen

Gebruiksgemak
• Toepassing: Overdag, 's Nachts
• Eenvoudige installatie
• Duurzame LED-technologie
• USB-oplader
• Waterdichte aluminium behuizing
•

AR800DBX1
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