
 

 

Philips LED Bike lights
SafeRide

60 lux
met dynamoaandrijving
Zilveraluminum

BF60L60BALX1
Met een veilig gevoel op weg

Neem uw veiligheid in eigen hand
Ga veilig de weg op met de SafeRide LED BikeLight 60-dynamo, die dezelfde prestaties 
biedt als motorverlichting. Met een speciaal vervaardigde retro reflector en unieke 
behuizing.

Eenvoudig te bevestigen, onderhoudsvrij
• Duurzame LED-technologie
• Stilstandfunctie van 4 minuten
• Werkt met alle dynamo's

Extra brede lichtstraal
• Dezelfde prestaties als bij motorverlichting: tot 50 meter verlichting van de weg voor u
• Licht zonder schittering
• Voldoet aan de vereisten van de Duitse StZVO-regelgeving
• Voorgrondverlichting
• Zeer efficiënte reflector

5x meer licht
• Met twee krachtige Luxeon-LED's van de nieuwste generatie (60 lux)
• Nieuwe generatie krachtige Luxeon-LED's



 Aangedreven door 2 Luxeon-LED's

Aangedreven door twee krachtige Luxeon-
LED's van de nieuwste generatie (60 lux). Deze 
hoogwaardige LED's zijn ontworpen voor de 
auto-industrie en nu ook beschikbaar om de 
veiligheid van fietsers te vergroten.

Nieuwe generatie LED

Onze fietsverlichting is uitgerust met krachtige 
Luxeon-LED's voor een beter zicht. Deze 
hoogwaardige LED's zijn ontworpen voor de 
auto-industrie en nu ook beschikbaar om de 
veiligheid van fietsers te vergroten.

Dezelfde prestaties als bij 
motorverlichting

Dezelfde prestaties als bij motorverlichting: tot 
50 meter homogene verlichting van de weg 
voor u

Duurzame LED-technologie

Duurzame LED-technologie

Licht zonder schittering

Licht zonder schittering

Voldoet aan de regelgeving
Voldoet aan de vereisten van de Duitse 
StZVO-regelgeving

Stilstandfunctie van 4 minuten
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Werkt met alle dynamo's
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Voorgrondverlichting

Voorgrondverlichting

Zeer efficiënte reflector
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Kenmerken
SafeRide
60 lux met dynamoaandrijving, Zilveraluminum



Publicatiedatum  
2017-01-19

Versie: 3.0.1

12 NC: 8670 000 85423
EAN: 87 27900 35053 1

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving 
worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom 
van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve 
eigenaren.

www.philips.com
Maximaal zicht
• Dezelfde prestaties als voor motors: tot 50 meter
• Brede lichtstraal: 110 lumen
• Kleurtemperatuur: 5500 K
• Lichtopbrengst: 60 lux

Vermogen
• Dynamo: Rotatie- en hubdynamo

Gebruikstijd
• stilstandfunctie: 4 minuten

Gebruiksgemak
• Stilstandfunctie van 4 minuten
• Toepassing: Overdag, 's Nachts
• Eenvoudige installatie
• Duurzame LED-technologie
• Waterdichte aluminium behuizing
• Werkt met alle dynamo's

Certificering
• Duitse certificering: StVZO-certificering
•
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Specificaties
SafeRide
60 lux met dynamoaandrijving, Zilveraluminum
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