
 

 

Philips LED Bike lights
SafeRide

Lumiring
met dynamoaandrijving

SRRDLRBLX1
Word eerder opgemerkt

Uitzonderlijke zichtbaarheid van 320° voor maximale veiligheid
Met onze bekroonde Lumiring-technologie wordt u eerder opgemerkt. Ons SafeRide 
LED-achterlicht werkt op een dynamo en kaatst licht terug over een bredere hoek, zodat 
uw zichtbaarheid ook van opzij wordt vergroot.

Premium ontwerp
• Voldoet aan de vereisten van de Duitse StZVO-regelgeving
• Unieke Philips Lighting-signatuur

Eenvoudige installatie
• Geschikt voor standaardbevestiging op rekken van zowel 50 als 80 mm
• Geschikt voor elk type dynamo

Geen onderhoud
• Duurzame LED-technologie
• Vuilbestendige kunststof behuizing: IP63

Ultieme zichtbaarheid
• 320° zichtbaarheid zijwaarts
• Functie voor 4 minuten vermogen bij stilstaan



 Vuilbestendige kunststof behuizing

De behuizing is niet alleen bestand tegen stoten, 
maar ook tegen water en voldoet aan IP63.

Duurzame LED-technologie

De duurzame LED-technologie van Philips vereist 
geen onderhoud en biedt u intens licht voor optimaal 
zicht zonder extra inspanning.

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

320° zichtbaarheid zijwaarts

Word eerder gezien dankzij de Lightring-
technologie. Het licht wordt door een brandende 
ring indirect verspreid in een brede hoek. Inkomend 
licht wordt over een grotere hoek verspreid dan bij 
een standaardachterlicht. Met 320° zichtbaarheid 
zijwaarts bent u verzekerd van een veilige rit.

Philips Lighting-signatuur
Unieke Philips Lighting-signatuur

Geschikt voor standaardbevestiging
Geschikt voor standaardbevestiging op rekken van 
zowel 50 als 80 mm

4 minuten vermogen bij stilstaan
Functie voor 4 minuten vermogen bij stilstaan.

Geschikt voor alle dynamo's

Geschikt voor elk type dynamo.
SRRDLRBLX1

Specificaties
Maximaal zicht
• Stad: LumiRing

Vermogen
• Dynamo: Rotatie- en hubdynamo

Gebruikstijd
• stilstandfunctie: 4 minuten

Gebruiksgemak
• Stilstandfunctie van 4 minuten
• Toepassing: Overdag, 's Nachts
• Duurzame LED-technologie
• Werkt met alle dynamo's
• Met dynamoaandrijving
•
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