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en type lommelykt du vil ha, er LightLife-serien perfekt tilpasset dine behov 
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Philips LightLife
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Førsteklasses Xenon

SBCFL121



 

Effekt
• Batterier inkludert
• Batteritype: AA / LR6 alkalisk
• Antall batterier: 3

Tekniske spesifikasjoner
• Kabinettmateriale: ABS
• Lyspære, type: HPX31
• Lyspære, spenning: 3,6 V

Grønne spesifikasjoner
• Emballasjemateriale: Kartong, PET
• Emballasjetype: Pakning med vindu

Mål
• Vekt, blister: 0 kg
• Hovedeskekvantum: 48
• Ytre mål, eske (BxDxH): 220 x 360 x 480 mm
• Produktmål (BxDxH): 88 x 203 x 32 mm
• Produktvekt: 0,188 kg
• Indre mål, eske (BxDxH): 105 x 110 x 345 mm
•
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