
 

 

Philips LED Bike lights
Saferide

40 LUX
Alimentat de baterie
Negru

SRFB40BLX1

S
Pr
De
cu
int
imţiţi-vă în siguranţă, călătoriţi în siguranţă
eluaţi controlul siguranţei dvs.
scoperiţi Saferide Bikelight 40, cu LED, de la Philips, ce produce 40 de lucşi la 10 metri 

 noua generaţie de LED-uri de mare putere, LUXEON®, care creează o lumină albă, 
ensă de 5 500 K.

Iluminare extrem de lată
• Performanţă ridicată: vedeţi până la 30 de metri
• Aprobat din punct de vedere legal în conformitate cu StZVO din Germania

Robustă
• Tehnologie cu LED cu durată mare de viaţă
• Carcasă din plastic rezistentă la împroșcare: IP63

Randament de iluminare maxim
• Lumină alb cristal (5500 K)

De 3 ori mai multă lumină
• Alimentat de generaţia nouă de LED-uri de mare putere Luxeon (40 lux)



 Alimentat de noile LED-uri Luxeon

Alimentat de o generaţie nouă de LED-uri de mare 
putere Luxeon (40 lux). Aceste LED-uri de calitate 
înaltă au fost concepute pentru industria auto, iar 
acum sunt disponibile pentru a oferi siguranţă 
bicicliștilor pe șosea.

Performanţe ridicate

Datorită formei retroreflectorului și designului 
carcasei, SafeRide Bikelight 40 cu LED asigură: o 
iluminare mai vastă, un fascicul care pornește mai 
aproape din prim-plan și un model de fascicul care 
atinge până la 30 de metri.

Carcasă din plastic rezistentă la 
împroșcare

Pe lângă rezistenţa la lovituri, carcasa este rezistentă 
la apă și în conformitate cu IP63.

Tehnologie cu LED cu durată mare de 
viaţă

Tehnologie cu LED cu durată mare de viaţă

Lumină alb cristal (5500 K)
Lumină alb cristal (5500 K)

Aprobat din punct de vedere legal
Aprobat din punct de vedere legal în conformitate cu 
StZVO din Germania
SRFB40BLX1

Specificaţii
Vizibilitate maximă
• Performanţe înalte: până la 30 metri*
• Fascicul larg: 70 de lumeni
• Temperatură culoare: 5500 K
• Lumină generată: 40 lux

Alimentare
• Baterie: 4 baterii AA Li-ion

Ușor de utilizat
• Aplicaţie: Zi, Noapte
• Instalare simplă
• Tehnologie cu LED cu durată mare de viaţă
• Încărcător USB
• Carcasă din aluminiu rezistentă la apă

Certificare
• Certificare germană: Certificare StVZO
•

Data apariţiei 2014-03-25

Versiune: 2.1.2

12 NC: 9282 216 10101
EAN: 87 27900 35147 7

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificaţiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile 
comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. 
sau a deţinătorilor lor legali.

www.philips.com
Repere
Saferide
40 LUX Alimentat de baterie, Negru

http://www.philips.com

