
 

 

Philips LightLife
Φακός

Λεπτός, LED

SFL2050
Φως ανά πάσα στιγμή, όπου κι αν είστε!

Με το φακό LED σε σχήμα στυλό
Ο λεπτός φακός LED σε σχήμα στυλό είναι κατασκευασμένος από αλουμίνιο και καλύπτει 
τις ανάγκες σας για μικρές αλλά ισχυρές δέσμες φωτός. Από υλικά υψηλής ποιότητας, ο κάθε 
φακός-στυλό LED είναι γεμάτος με τεχνολογίες φωτισμού για βέλτιστη χρήση.

Κορυφαία απόδοση
• Λυχνία LED 0,5 W υψηλής απόδοσης, για πιο δυνατό φως
• Εμβέλεια φωτεινής δέσμης: 17 μέτρα
• Χρόνος λειτουργίας: 17 ώρες
• Απόδοση φωτισμού 9 lumen
• Άθραυστη λυχνία LED με διάρκεια ζωής έως και 100.000 ώρες
• Περίβλημα ανθεκτικό στους κραδασμούς

Ευκολία στη χρήση
• Ελαφριά σχεδίαση και ανθεκτικό κλιπ τσέπης
• 2 αλκαλικές μπαταρίες Power AAA (περιλαμβάνονται στη συσκευασία) για αγορά από ένα 
σημείο πώλησης



 Ανθεκτικό κλιπ τσέπης
Χάρη στην ελαφριά σχεδίαση και το ανθεκτικό 
κλιπ τσέπης, ο λεπτός φακός LED μεταφέρεται 
εύκολα μέσα στην τσάντα ή στην τσέπη σας, 
αποτελώντας έτσι ιδανική συντροφιά για τις 
μετακινήσεις σας

Περίβλημα ανθεκτικό στους 
κραδασμούς
Το συμπαγές και ανθεκτικό περίβλημα αυτού του 
φακού είναι ειδικά σχεδιασμένο ώστε να 
εμποδίζεται η πρόκληση ζημιάς λόγω 
κραδασμών, εξασφαλίζοντας έτσι βέλτιστη 
απόδοση του φακού.

Λυχνία LED 0,5 W υψηλής απόδοσης
Το LED είναι 5 φορές πιο φωτεινό, η μπαταρία 
διαρκεί έως και 10 φορές περισσότερο και η 
συσκευή προσφέρει επιπλέον έως 50.000 ~ 
100.000 ώρες φωτός σε σύγκριση με τους 
τυπικούς λαμπτήρες krypton.
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Ρεύμα
• Συμπεριλαμβάνονται μπαταρίες
• Αριθμός μπαταριών: 2
• Τύπος μπαταριών: Αλκαλική μπαταρία AAA / 

LR03

Προδιαγραφές προστασίας 
περιβάλλοντος
• Υλικό συσκευασίας: Συσκευασία, PET
• Τύπος συσκευασίας: Μπλίστερ τύπου Clam shell

Διαστάσεις προϊόντος
• Διαστάσεις προϊόντος (Π x Υ x Β): 

1,2 x 14,2 x 1,7 εκ.
• Βάρος: 0,014 κ.

Διαστάσεις συσκευασίας
• Τύπος τοποθέτησης σε ράφι: Εικονική

• Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 
10 x 22,5 x 2 εκ.

• Καθαρό βάρος: 0,034 κ.
• Μεικτό βάρος: 0,06 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,026 κ.
• EAN: 87 12581 59940 9
• Αριθμός συμπεριλαμβανόμενων προϊόντων: 1
• Τύπος συσκευασίας: Εικονική

Εξωτερική συσκευασία
• Εξωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 

24 x 15,5 x 13 εκ.
• Καθαρό βάρος: 0,408 κ.
• Μεικτό βάρος: 0,86 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,452 κ.
• EAN: 87 12581 59941 6
• Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή: 12
•

Προδιαγραφές
Φακός
Λεπτός, LED
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