
ozžiarte si život!
R
Pomoco

Bez ohľadu na

finančným pro

LightLife je vy

Vrcho
• Kryp

Jedno
• Vop
• Puzd
• Tyčk
• Nyló
u tejto modernej interiérovej baterky

 to, akú baterku chcete, rad LightLife perfektne zodpovedá vašim potrebám a 

striedkom. Produkty sú vyrobené z kvalitného plastu, gumy a hliníka a každá baterka 

bavená originálnou žiarovkou Philips pre optimálnu intenzitu lúča a životnosť.

lový výkon
tónové žiarovky Philips zaisťujú o 70% vyšší svetelný výkon

duché používanie
red zaostrený lúč s optimálnym svetelným výkonom a ostrosťou
ro odolné voči otrasom odolá poškodeniu spôsobenému z otrasov
a zabraňujúca otáčaniu zabráni baterke odkotúľať sa na šikmej ploche
nový remienok zabráni v strate baterky
 

Philips LightLife
Baterka

Moderná ABS
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Napájanie
• Batérie pribalené: Nie
• Typ batérie: Alkalická batéria C / LR14
• Počet batérií: 2

Technické špecifikácie
• Obalový materiál: ABS
• Typ žiarovky: KPR102
• Napätie žiarovky: 2.4 V

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

Rozmery
• Množstvo hlavnej lepenky: 6
• Rozmery vonkajšej lepenky Š x H x V: 165 x 390 

x 135 mm
• Rozmery produktu (ŠxHxV): 127 x 275 x 49 mm
• Hmotnosť produktu: 0,108 kg
•

Baterka
Moderná ABS  

Technické údaje
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