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ra vágyik, a LightLife termékek az igényeinek és pénztárcájának tökéletesen 

goldás. A LightLife zseblámpák kiváló minőségű anyagokból készülnek, és valódi 

 vannak felszerelve, amely optimális fényintenzitást és maximális élettartamot biztosít.

 teljesítmény
ilips vákuumizzónak hatékonyabb a fénykibocsátása

erű használat
lőfókuszált fénycsóva optimális minőségű fényt és fókuszt biztosít.
rulásgátló meggátolja, hogy zseblámpája elguruljon egy lejtős részen
zeri vásárlással 2 db PowerLife AAA elemhez juthat
 

Philips LightLife
Zseblámpa

Ceruzalámpa

SBCFL134



 

Áram
• Elemmel ellátva
• Akku típusa: AAA / LR03 alkáli
• Elemek száma: 2

Műszaki adatok
• készülékház anyaga: Alumínium
• Izzó típusa: LE222
• Izzó feszültsége: 2,25 V

Környezetvédelmi adatok
• Csomagolóanyag: Karton, PET
• Csomagolás típusa: Műanyag tok

Méretek
• Fólia súlya: 0 kg
• Fő kartondoboz mennyisége: 10
• Külső kartondoboz méretei (szxméxma): 143 x 

219 x 95 mm
• Termék méretei (sz x mé x ma): 83 x 209 x 20 mm
• Termék súlya: 0,034 kg
•

Zseblámpa
Ceruzalámpa  

Műszaki adatok
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