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Philips LightLife
zaklamp

Executive xenon

SBCFL121



 

Voeding
• Batterijen meegeleverd
• Batterijtype: AA/LR6 alkaline
• Aantal batterijen: 3

Technische specificaties
• Materiaal van de behuizing: ABS
• Type lamp: HPX31
• Voltage lamp: 3,6 V

Ecologische specificaties
• Verpakkingsmateriaal: Karton, PET
• Verpakkingstype: Vensterdoos

Afmetingen
• Gewicht van de blisterverpakking: 0 kg
• Hoeveelheid per omdoos: 48
• Afmetingen omdoos (BxDxH): 220 x 360 x 480 

mm
• Afmetingen van het product (BxDxH): 88 x 203 x 

32 mm
• Gewicht van het product: 0.188 kg
• Afmetingen binnendoos (BxDxH): 105 x 110 x 

345 mm
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