
 

 

Philips LED Bike lights
Saferide

80 LUX
Alimentat de baterie
Aluminiu negru

SRFB80BLX1
Simţiţi-vă în siguranţă, călătoriţi în siguranţă

Lampă frontală pentru bicicletă, cu baterie cu performanţă ridicată

Dotaţi-vă pe drum cu noua lampă LED Saferide Bikelight 80, cu performanţă ca pentru 
motociclete şi alimentată de la baterie. Cu un reflector special cu model retro şi design 
unic al carcasei.

Iluminare extrem de lată
• Performanţa motocicletei: iluminare pe drum până la 60 de metri
• Fascicul fără reflexii
• Aprobat din punct de vedere legal în conformitate cu StZVO din Germania

Robustă
• Tehnologie cu LED cu durată mare de viaţă
• Carcasă din aluminiu rezistentă la apă

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

De 7 ori mai multă lumină
• Alimentat de 2 LED-uri de mare putere de generaţie nouă (80 lux)
• Noua generaţie de LED-uri de mare putere Luxeon



 Alimentat de 2 LED-uri Luxeon

Alimentat de 2 LED-uri de mare putere de generaţie 
nouă Luxeon (80 lux). Aceste LED-uri de calitate 
înaltă au fost concepute pentru industria auto, iar 
acum sunt disponibile pentru a oferi siguranţă 
motocicliștilor pe șosea.

Noua generaţie de LED

Pentru a asigura vizibilitate optimă, luminile noastre 
de motocicletă sunt echipate cu LED-uri de mare 
putere. Aceste LED-uri de calitate înaltă au fost 
concepute pentru industria auto, iar acum sunt 
disponibile pentru a oferi siguranţă motocicliștilor pe 
șosea.

Performanta motocicletei

Performanţa motocicletei: iluminare omogenă pe 
drum până la 60 de metri

Carcasă din aluminiu rezistentă la apă
Carcasă din aluminiu rezistentă la apă

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)

Fascicul fără reflexii

Fascicul fără reflexii

Aprobat din punct de vedere legal
Aprobat din punct de vedere legal în conformitate cu 
StZVO din Germania
SRFB80BLX1

Specificaţii
Vizibilitate maximă
• Performanţă în stil motocicletă: până la 60 metri*
• Fascicul larg: 220 de lumeni
• Temperatură culoare: 5500 K
• Lumină generată: 80 lux

Alimentare
• Baterie: 4 baterii AA Li-ion

Timp de funcţionare
• Mod City-Eco: 8 ore
• Putere ridicată: până la 2 ore

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
•
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