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Spotřeba
• Baterie dodávány s přístrojem: Ne
• Typ baterie: AA / LR6 alkalická

Technické údaje
• Materiál krytu: Přírodní guma
• Typ žárovky: KPR104
• Napětí žárovky: 2,2 V

Ekologické specifikace
• Balicí materiál: Karton, PET
• Typ balení: Závěsné balení

Rozměry
• Počet kusů ve velkoobchodním balení: 6
• Vnější rozměry krabice (ŠxHxV): 155 mm x 345 

mm x 115 mm
• Rozměry výrobku (ŠxHxV): 110 mm x 250 mm x 

35 mm
• Hmotnost výrobku: 0,122 kg
•

Svítilna
Pryžová  

Specifikace

Datum vydání 2009-02-12

Verze: 6.0.7

12 NC: 9082 100 02594
EAN: 87 11500 85066 9

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování. 
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips 
Electronics N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com
SBCF

Zvýrazn

Kryptono
Miniaturní 
oproti stand

Předem z
Díky čočce 
poskytuje p

Odolnost
Gumové těs
svítilny vodo
počasí.

Odolný p
Speciální pl
nárazům z
nárazem.

Zábrana 
Zvláštní pro
se terénu n
ruce.

Nylonový
Tento popr
jejímu upad
ruky.
L160/01

ění výro

vá žárovk
žárovka obs
ardní žárov

aostřený
s přednasta
aprsek opti

 proti stř
nicí kroužk
u a umožň

roti otřes
astový nebo
abrání pošk

proti skut
fil na krytu 
eskutálela, 

 popruh
uh usnadňu
nutí v přípa
a Philips
ahující kryptonový plyn, který 
ce zvyšuje světelný výstup o 70 %.

 paprsek
veným tvarem anebo reflektoru 
mální světelný výstup a zaostření.

íkající vodě
y a pouzdro zabraňují poškození 
ují používat svítilnu v jakémkoliv 

ům
 gumový kryt odolný proti 
ození svítilny pádem nebo 

álení
zajistí, aby se lampa ve svažujícím 
a umožní tak mít svítilnu vždy při 

je nošení svítilny a zabraňuje 
dě, že vám nechtěně vyklouzne z 
B

bku

http://www.philips.com

