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Effekt
• Batterier medföljer: Nej
• Batterityp: D/LR20 Alkaline
• Antal batterier: 2

Tekniska specifikationer
• Hölje, material: Naturligt gummi
• Lamptyp: KPR102
• Lampspänning: 2,4 V

Miljöpolicy
• Förpackningsmaterial: Kartong, PET
• Förpackningstyp: Hängande etikett

Mått
• Antal i förpackning: 6
• Yttre kartongmått (B x D x H): 250 x 430 x 115 

mm
• Produktmått (B x D x H): 110 x 275 x 60 mm
• Produktvikt: 0,269 kg
•

Ficklampa
Gummi  

Specifikationer

Publiceringsdatum  
2009-02-12

Version: 6.0.7

12 NC: 9082 100 02596
EAN: 87 11500 85068 3

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående 
meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips 
Electronics N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com
SBCF

Produkt

Philips Kr
En miniatyr
förbättra lju
en vanlig la

Förfokus
Tack vare e
ljusstrålen b

Vattensk
Tätningsrin
skadar fickl
alla väderfö

Stötsäker
Ett särskilt 
skador som

Stabilisat
En speciell 
rullar i väg p
till hands.

Nylonrem
Remmen gö
förhindrar a
L161/01

fördelar

ypton-glö
lampa där 
sutstrålning
mpa.

erad ljuss
n förforma
ästa möjlig

yddad
gar och hölj
ampan och 
rhållanden.

stöttåligt hö
 orsakas av

orstång
form på fick
å sluttande

r det enkel
tt du tappa
dlampa
kryptongas används för att 
en ger upp till 70 % mer ljus än 

tråle
d lins och/eller reflektor ger 
a ljusstyrka och fokus.

e i gummi förhindrar att vatten 
gör att du kan använda den under 

lje i plast eller gummi förhindrar 
 stötar mot ficklampan.

lampans hölje gör att den inte 
 ytor, så att du alltid har den nära 

t att bära med dig ficklampan och 
r den om den glider ur handen.
B

http://www.philips.com

