
 

 

„Philips“ LightLife
Žibintuvėlis

Metalinis kišeninis

SFL2100
Nušvieskite savo gyvenimą!

Metalinis kišeninis patalpų žibintuvėlis
Nesvarbu, kokio tipo žibintuvėlio norite – „LightLife“ kategorija puikiai atitiks jūsų poreikius ir 
finansines galimybes. Visuose iš kokybiškų medžiagų pagamintuose „LightLife“ naudojama 
optimalų spindulio intensyvumą ir eksploatavimo trukmę užtikrinanti technologija.

Geriausias našumas
• „Philips“ vakuuminės lemputės šviesos srautas yra efektyvesnis

Lengva naudoti
• Sufokusuotas spindulys užtikrina optimalų šviesos srautą ir fokusavimą



 „Philips“ vakuuminė lemputė
Miniatiūrinė lemputė, kurios viduje vietoj dujų 
naudojamas vakuumas, padedantis padidinti šviesos 
srautą.

Sufokusuotas spindulys
Dėl ypatingos lęšio formos ir (arba) reflektoriaus 
skleidžiamas spindulys suteikia optimalų šviesos 
srautą ir fokusavimą.
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Maitinimas
• Baterijos pridedamos: Ne
• Baterijos tipas: 3R12 cinko ir anglies
• Maitinimo elementų skaičius: 1

Techniniai duomenys
• Korpuso medžiaga: Skarda
• Lemputės tipas: PR3
• Lemputės galingumas: 3,6 V

Ekologiškos specifikacijos
• Pakavimo medžiaga: Kartoninė dėžutė, PET
• Pakuotės tipas: Plastikinis maišelis

Pakavimo matmenys
• EAN: 87 12581 33089 7
• Pridedamų gaminių skaičius: 1
• Pakuotės tipas: Iškilimas
• Pakuotės matmenys (W x H x D): 

7,1 x 17,1 x 3,9 cm

• Pakuotės matmenys (W x H x D): 
2,8 x 6,7 x 1,5 in

• Grynasis svoris: 0,1 kg
• Grynasis svoris: 0,220 svarų
• Bendras svoris: 0,104 kg
• Bendras svoris: 0,229 svarų
• Pakuotės svoris: 0,004 kg
• Pakuotės svoris: 0,009 svarų

Išorinė kartoninė dėžutė
• EAN: 87 12581 33090 3
• Vartotojams skirtų pakuočių skaičius: 12
• Outer carton (L x W x H): 23,8 x 21,6 x 8,3 cm
• Outer carton (L x W x H): 9,4 x 8,5 x 3,3 in
• Grynasis svoris: 1,2 kg
• Grynasis svoris: 2,646 svarų
• Bendras svoris: 1,39 kg
• Bendras svoris: 3,064 svarų
• Pakuotės svoris: 0,19 kg
• Pakuotės svoris: 0,419 svarų
•
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