
 

 

Philips LED Bike lights
Saferide

80 luksów
Na baterie
Błyszcząca biel

SRFB80ALX1
Czuj się bezpiecznie, jedź bezpiecznie

Wydajna przednia lampa rowerowa na baterie
Poczuj się lepiej na drodze dzięki zasilanej bateriami lampie rowerowej LED Saferide 80 
zapewniającej oświetlenie porównywalne z oświetleniem motocyklowym. Na 
wyposażeniu specjalnie zaprojektowane światło odblaskowe i wyjątkowa obudowa.

Niezwykle szerokie oświetlenie
• Wydajność lampy motocyklowej: oświetlenie drogi w zasięgu 60 m
• Nieoślepiająca wiązka światła
• Zatwierdzona prawnie zgodnie z przepisami StZVO w Niemczech

Solidność wykonania
• Technologia LED o dużej trwałości
• Wodoodporna, aluminiowa obudowa

Maksymalna moc strumienia świetlnego
• Krystalicznie białe światło (5500 K)

7x więcej światła
• 2 diody LED LUXEON nowej generacji o dużej mocy (80 luksów)
• Nowa generacja diod LED Luxeon



 2 diody LED Luxeon

Zawiera 2 diody LED LUXEON nowej generacji o 
dużej mocy (80 luksów). Te wysokiej jakości diody 
LED zostały stworzone z myślą o przemyśle 
motoryzacyjnym. Obecnie mogą z nich również 
korzystać rowerzyści, aby zwiększyć swoje 
bezpieczeństwo na drodze.

Nowa generacja diod LED

W celu zapewnienia najlepszej widoczności nasze 
lampy rowerowe są wyposażone w diody LED 
Luxeon o dużej mocy. Te wysokiej jakości diody LED 
zostały stworzone z myślą o przemyśle 
motoryzacyjnym. Obecnie mogą z nich również 
korzystać rowerzyści, aby zwiększyć swoje 
bezpieczeństwo na drodze.

Wydajność lampy motocyklowej

Wydajność lampy motocyklowej: jednorodne 
oświetlenie drogi w zasięgu 60 m

Wodoodporna, aluminiowa obudowa
Wodoodporna, aluminiowa obudowa

Technologia LED o dużej trwałości

Technologia LED o dużej trwałości

Krystalicznie białe światło (5500 K)
Krystalicznie białe światło (5500 K)

Nieoślepiająca wiązka światła

Nieoślepiająca wiązka światła

Zatwierdzona prawnie
Zatwierdzona prawnie zgodnie z przepisami StZVO 
w Niemczech
SRFB80ALX1

Dane techniczne
Maksymalna widoczność
• Możliwości porównywalne z oświetleniem 

motocyklowym: do 60 metrów
• Szeroka wiązka światła: 220 lumenów
• Temperatura barwowa: 5500 K
• Moc strumienia świetlnego: 80 luksów

Moc
• Bateria: 4 baterie litowo-jonowe AA

Czas działania
• Tryb City-Eco: 8 godz.
• Duża moc: do 2 godz.

Łatwa obsługa
• Zastosowanie: Dzień, Noc
• Łatwa instalacja
• Technologia LED o dużej trwałości
• Ładowarka USB
• Wodoodporna, aluminiowa obudowa

Certyfikacja
• Niemiecki certyfikat: Certyfikat StVZO
•
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