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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.
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lőfókuszált fénycsóva optimális minőségű fényt és fókuszt biztosít.
tésálló burkolat véd az ütések okozta károsodásoktól
rulásgátló meggátolja, hogy zseblámpája elguruljon egy lejtős részen
lon pánt segítségével sosem fogja elveszíteni zseblámpáját.
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Feszültség
• Elemmel ellátva: Nem
• Akku típusa: C / LR14 alkáli
• Elemek száma: 2

Műszaki adatok
• készülékház anyaga: ABS
• Izzó típusa: KPR102
• Izzó feszültsége: 2,4 V

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

Méretek
• Fő kartondoboz mennyisége: 6
• Külső kartondoboz méretei (szxméxma): 165 x 

390 x 135 mm
• Termék méretei (sz x mé x ma): 127 x 275 x 49 

mm
• Termék súlya: 0,108 kg
•
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