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Vermogen
• Batterijen meegeleverd: Nee
• Batterijtype: AA/LR6 alkaline

Technische specificaties
• Materiaal van de behuizing: Natuurlijk rubber
• Type lamp: KPR104
• Voltage lamp: 2,2 V

Ecologische specificaties
• Verpakkingsmateriaal: Karton, PET
• Verpakkingstype: Hangtag

Afmetingen
• Hoeveelheid per omdoos: 6
• Afmetingen omdoos (BxDxH): 155 x 345 x 115 

mm
• Productafmetingen (B x D x H): 110 x 250 x 35 

mm
• Gewicht: 0,122 kg
•

Zaklamp
Rubber  

Specificaties

Publicatiedatum  
2009-02-12

Versie: 6.0.7

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

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving 
worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom 
van Koninklijke Philips Electronics N.V. en hun 
respectieve eigenaren.

www.philips.com
SBCF

Product

Philips-kr
In deze min
lichtuitvoer 
meer licht o

Vooraf in
Dankzij de 
straal de op

Spatwate
De rubbere
water de za
onder alle w

Schokbes
Een special
rubber voor
veroorzaak

Antirolba
Een special
deze niet w
uw zaklam

Nylonkoo
Dankzij het
meegenom
L160/01

kenmerk

yptonlam
iatuurlamp
te vergroten
p dan een 

gestelde 
voorgevorm
timale licht

rbestend
n afsluitring
klamp bes
eersomsta

tendig
e schokbest
komt schad
t door schok

lk
e vorm in de
egrolt op ee
p dicht bij d

rd
 koord kan
en en laat u
p
 wordt kryptongas gebruikt om de 
. Hierdoor brengt deze lamp 70% 
standaardlamp.

straal
de lens en/of reflector geeft de 
uitvoer en focus

ig
en en behuizing voorkomen dat 
chadigt en stellen u in staat deze 
ndigheden te gebruiken.

endige behuizing van plastic of 
e aan uw zaklamp die wordt 
ken.

 behuizing van de lamp zorgt dat 
n hellend oppervlak en houdt zo 
e hand.

 de zaklamp gemakkelijk worden 
 de zaklamp minder snel vallen.
B

en

http://www.philips.com

