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Philips LightLife
Lanternă

ABS modern

SBCFL140



 

Alimentare
• Baterii incluse: nu
• Tip baterie: Baterie AA / LR6 alcalină
• Număr de baterii: 2

Specificaţii tehnice
• Material carcasă: ABS
• Tip bec: KPR102
• Tensiune bec: 2,4 V

Specificaţii pentru protecţia mediului
• Material de împachetat: Cutie, PET
• Tip ambalaj: Blister sandwich

Dimensiuni
• Greutate ambalaj: 0 kg
• Cantitate bax: 6
• Dimensiuni exterioare cutie (LxAxÎ): 125 x 365 x 

130 mm
• Dimensiuni produs (LxAxÎ): 110 x 250 x 35 mm
• Greutate produs: 0,078 kg
•

Lanternă
ABS modern  
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