
æt lys på livet!
S
Med den

Uanset hvilke

perfekt til din

er udstyret m

Topyd
• Phili

Bruge
• Den
• Stød
• Det 
ne robuste lygte til udendørsbrug

n type lommelygte du vil have, så findes der en i LightLife-serien, der passer 

e behov og til dit budget. De er fremstillet af kvalitetsmaterialer, og hver LightLife 

ed en ægte Philips-pære, som giver optimal stråleintensitet og levetid.

else
ps Krypton-pære giver 70 % større lyseffekt

rvenlighed
 præfokuserede lysstråle giver den bedste lyseffekt og bedst fokus
sikkert kabinet modstår skader pga. stød
skridsikre skaft forhindrer, at lommelygten triller væk på en skråning
 

Philips LightLife
Lommelygte

Lygte

SBCFL151



 

Strøm
• Batterier medfølger: nej
• Batteritype: D / LR20 Alkaline
• Batterier: 4

Tekniske specifikationer
• Kabinetmateriale: ABS
• Lampetype: KPR113
• Lampespænding: 4,8 V

Miljøspecifikationer
• Pakkemateriale: Emballage
• Emballagetype: Gaveæske

Mål
• Enheder pr. kolli: 6
• Udv. emballagemål (B x D x H): 430 x 490 x 165 

mm
• Mål (B x D x H): 135 x 232 x 136 mm
• Vægt: 0,512 kg
•
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