
 

 

Philips LED Bike lights
Saferide

Lumiring
dynamodrevet

SRRDLRBLX1
Bliv set tidligere

Fremragende 320° udsyn giver maksimal sikkerhed
Bliv set tidligere takket være vores prisvindende Lumiring-teknologi. Vores dynamodrevne 
Saferide LED-baglygte tilbyder: lys distribueret i en videre vinkel, ankommende lys 
reflekteret i en større vinkel og med synlighed fra siden.

Udsøgt design
• Godkendt iht. StZVO i Tyskland
• Unik Philips Lighting-signatur.

Nem installation
• Passer til standardmontering på 50 og 80 mm. lygteholdere
• Passer til alle typer dynamoer

Ingen vedligeholdelse
• Langtidsholdbar LED-teknologi
• Stænksikkert plastikkabinet: IP63

Ultimativ synlighed
• 320° synlighed fra siden
• 4 minutters stationær strømfunktion



 Stænksikkert plastikkabinet

Ud over at modstå slag er kabinettet vandtæt og i 
overensstemmelse med IP63.

Langtidsholdbar LED-teknologi

Langtidsholdbar Philips LED-teknologi kræver ingen 
vedligeholdelse og kan give et meget intenst lys til 
optimalt udsyn og arbejde uden træthed.

Godkendt
Godkendt iht. StZVO i Tyskland

320° synlighed fra siden

Bliv set tidligere takket være Lightring-teknologien. 
Lys spredes igennem en blød ring og i vidvinkel. 
Ankommende lys reflekteres i en større vinkel end 
en standard baglygte. 320° synligheden fra siden 
sikrer dig en sikker tur.

Philips Lighting-signatur
Unik Philips Lighting-signatur.

Passer til standardmontering
Passer til standardmontering på 50 og 80 mm. 
lygteholdere

4 minutters stationær strøm
4 minutters stationær strømfunktion.

Passer til alle dynamoer

Passer til alle typer dynamoer.
SRRDLRBLX1

Specifikationer
Maksimalt udsyn
• By: LumiRing

Strøm
• Dynamo: Dynamo med drejeknap og hub

Levetid
• standerlampe-funktion: 4 minutter

Brugervenlig
• 4 min stillefunktion
• Anvendelse: Dag, Nat
• Langtidsholdbar LED-teknologi
• Fungerer sammen med alle typer dynamoer
• Dynamodrevet
•
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