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Strøm
• Batterier inkluderet
• Batteritype: D / LR20 Alkaline
• Batterier: 2

Tekniske specifikationer
• Kabinetmateriale: ABS
• Lampetype: KPR102
• Lampespænding: 2,4 V

Miljøspecifikationer
• Pakkemateriale: Emballage, PET
• Emballagetype: Clamshell blister

Dimensioner
• Enheder pr. kolli: 6
• Udv. emballagemål (B x D x H): 305 x 385 x 171 

mm
• Produktmål (B × D × H): 150 x 305 x 70 mm
• Produktvægt: 0,183 kg
•

Lommelygte
Designer indendørs  

Specifikationer

Udgivelsesdato  
2009-02-12

Version: 5.0.6

12 NC: 9082 100 02601
EAN: 87 11500 81657 3

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker 
tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres 
respektive ejere.

www.philips.com
SBCF

Interess

Philips' K
En minipær
lyseffekten 

Præfokus
Takket vær
lysstrålen d

Stødsikke
Et særligt st
din lommel

2x Power
De Philips-b
med, så du
L242/01

ante pro

rypton-pæ
e, hvor der 
med op til 7

eret lysst
e en præfor
en bedste ly

r
ødsikkert k
ygte mod sk

Life D m
atterier, so
 straks kan 
re
bruges krypton-gas til at forøge 
0 % i forhold til en standardpære.

råle
met linse og/eller reflektor giver 
seffekt og bedst fokus.

abinet i plastik eller gummi sikrer 
ader pga. stød.

edfølger
m bør bruges til produktet, følger 
tage produktet i brug.
B

dukter

http://www.philips.com

