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Napájanie
• Batérie pribalené: áno
• Typ batérie: Alkalická batéria AAA / LR03
• Počet batérií: 2

Technické špecifikácie
• Obalový materiál: Hliník
• Typ žiarovky: LE222
• Napätie žiarovky: 2,25 V

"Green" špecifikácie
• Baliaci materiál: Lepenka, PET
• Typ balenia: Stlačené balenie

Rozmery
• Váha bublinkového obalu: 0 kg
• Množstvo hlavnej lepenky: 10
• Rozmery vonkajšej lepenky Š x H x V: 143 x 219 

x 95 mm
• Rozmery produktu (ŠxHxV): 83 x 209 x 20 mm
• Hmotnosť produktu: 0,034 kg
•

Baterka
Perové svietidlo  

Technické údaje

Dátum vydania  
2009-02-12

Verzia: 6.0.7

12 NC: 9082 100 02585
EAN: 87 11500 81466 1

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez 
oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke 
Philips Electronics N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com
SBCF

Najdôlež

Vákuová 
Miniatúrna
výkonu využ

Vopred z
Vďaka vytva
poskytuje n

Protišmy
Špeciálny tv
šikmej ploc
ruke.

Vrátane d
Odporúčan
pribalené v
L134/01

itejšie f

žiarovka 
 žiarovka, v
íva namies

aostrený 
rovanej šoš

ajoptimálne

ková och
ar krytu ba
he neodkotú

voch bat
é batérie Ph
 balení a um
Philips
 ktorej sa pre zvýšenie svetelného 
to plynu vákuum.

lúč
ovke a/alebo odrazovému sklu lúč 
jší svetelný výkon a ostrosť.

rana
terky zabezpečí, že sa vám ani na 
ľa, a tak ju môžete mať vždy po 

érií PowerLife AAA
ilips pre daný produkt sú 
ožňujú jeho okamžité použitie.
B

unkcie

http://www.philips.com

