
ys opp tilværelsen!
L
Med den

Uansett hvilk

og ditt buds

Philips lyspæ

Topp 
• Phili

Enkel
• Forh
• Støt
• Nylo
• Enke
ne flotte lommelykten til innendørsbruk

en type lommelykt du vil ha, er LightLife-serien perfekt tilpasset dine behov 

jett. LightLife lages av materiale av høy kvalitet, og er utstyrt med en original 

re for optimal intensitet på lysstrålen og lenger levetid.

ytelse
ps Krypton-pære gir 70 % mer lys

 bruk
åndsfokusert stråle gir optimalt lys og fokus
sikkert kabinett tåler støt
nstroppen forhindrer at du mister lommelykten
lt å handle med 3 x Powerlife AA-batterier inkludert
 

Philips LightLife
Lommelykt

Lomme

SBCFL220



 

Effekt
• Batterier inkludert
• Batteritype: AA / LR6 alkalisk
• Antall batterier: 3

Tekniske spesifikasjoner
• Kabinettmateriale: ABS
• Lyspære, type: KPR103
• Lyspære, spenning: 3,6 V

Grønne spesifikasjoner
• Emballasjemateriale: Kartong, PET
• Emballasjetype: Skjellformet blister

Mål
• Hovedeskekvantum: 6
• Ytre mål, eske (BxDxH): 205 x 290 x 160 mm
• Produktmål (BxDxH): 125 x 265 x 32 mm
• Produktvekt: 0,182 kg
•
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