
свежете живота си!
О
С това уд

Какъвто и т

нуждите и б

оригинална

Върхо
• Кри

Лесна
• Пре
• Гуми
• Уда
• Паза
аро- и водоустойчиво фенерче за ползване на открито

ип фенерче да ви потрябва, серията Lightlife напълно ще отговори на 

юджета ви. Изработен от качествен материал, всеки Lightlife е с 

 крушка на Philips за оптимална сила на светлината и дълъг живот.

во качество
птоновата крушка Philips дава със 70 % повече светлина

 употреба
дварително фокусираният лъч осигурява най-доброто осветяване и насочване
раното тяло предпазва фенерчето от пръски вода

роустойчивото тяло издържа на повреди при удари
руването наведнъж включва 2 бр. Powerlife тип D
 

Philips LightLife
Фенерче

Дизайнерска гума

SBCFL261



 

Мощност
• Съдържа батерии: да
• Тип батерия: D / LR20 алкална
• Брой на батериите: 2

Технически спецификации
• Материал на корпуса: Естествен каучук
• Тип на крушката: KPR102
• Напрежение на крушката: 2,4 V

Екологични спецификации
• Материал на опаковката: Картон, PET
• Тип опаковка: Блистер тип "мида"

Размери
• Количество в общия кашон: 6
• Размери на външния кашон (ШxДxВ): 305 x 385 

x 171 мм
• Размери на изделието (ШxДxВ): 150 x 305 x 70 

мм
• Тегло на изделието: 0,183 кг
•

Фенерче
Дизайнерска гума  
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