
 

 

Philips LED Bike lights
Activeride

DB 800
Batteridriven
Svart

AR800DBX1
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a kontroll över din säkerhet
t batteri med höga prestanda och ett sportljussystem som är utformat för att ge dig den 
r frihetskänslan när du cyklar. Med batteriet Activeride LED Bikelight DB 800 får du en 
bbel ljusstråle och robust design.

Extra bred belysning
• Flimmerfritt ljus
• Förgrundsljus
• Högeffektiv reflektor

Litiumjonbatteri med lång livslängd
• On-road-inställning: upp till 4 timmar
• Off-road-inställning: upp till 2,5 timmar
• Strömbesparande Off-road-inställning: upp till 7 timmar

Lätt och stötsäker belysningsmodul
• Stötdämpande: IP64
• Stöttålig: IK06

Unik dubbel stråle
• Ej bländande 50 lux (400 lumen) inställning för normal användning på väg
• Strömbesparande Off-road-inställning: upp till 7 timmar
• Max 70 lux (800 lm) inställning för Off-road-användning



 Max 70 lux (800 lm)
Max 70 lux (800 lm) inställning för Off-road-
användning

Ej bländande 50 lux
Tack vare den dubbla ljusstrålen kan du med en 
knapptryckning växla från Off-road-stråle till 
On-road-stråle. On-road-strålen är avskärmad 
och utformad enligt krav på att inte vara 
bländande. (Eftersom det här är en Off-road-
sportprodukt är den inte StVZO-godkänd.)

Stötdämpande: IP64

Höljet tål både stötar och vatten och är 
godkänt enligt IP64.

Stöttålig: IK06

Det robusta höljet är konstruerat för de 
tuffaste miljöerna och de svåraste 
väderförhållandena. Det uppfyller IK06.

Flimmerfritt ljus

Flimmerfritt ljus

Strömbesparande Off-road-inställning

De fyra lätta litiumjonbatterierna ger upp till 7 
timmars belysning i energisparläge. Tack vare 
en smart batterifunktion växlar ljuset 
automatiskt till det här läget när batteriet 
nästan är slut, så att du tryggt kan köra hem.

On-road-inställning: upp till 4 timmar

Ljusets autonomi med avskärmad ljusstråle 
med en uteffekt på 50 lux är upp till 4 timmar 
med On-road-inställning.

Strömbesparande Off-road-inställning
De fyra lätta litiumjonbatterierna ger upp till 7 
timmars belysning i energisparläge. Tack vare 
en smart batterifunktion växlar ljuset 
automatiskt till det här läget när batteriet 
nästan är slut, så att du tryggt kan köra hem.

Off-road-inställning: upp till 2,5 timmar

Ljusets autonomi med den starkaste uteffekten 
är upp till 2,5 timmar med Off-road-inställning.

Förgrundsljus

Förgrundsljus

Högeffektiv reflektor
Högeffektiv reflektor
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Maximal sikt
• Sport: ActiveRide
• Färgtemperatur: 5 500 K

Effekt
• Batteri: 4 AA-litiumjonbatterier

Lättanvänd
• Tillämpning: Dag, Natt
• Enkel installation
• LED-teknik med lång livslängd
• USB-laddare
• Vattentätt aluminiumhölje
•
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