
 

 

Philips LightLife
Latarka

Metalowa kieszonkowa

SFL2100
Rozjaśni Twoje życie!

Metalowa latarka kieszonkowa do użytku w pomieszczeniach
Nieważne, jaką latarkę chcesz kupić — gama latarek LightLife zaspokoi Twoje potrzeby, nie 

nadwerężając budżetu. Każda latarka LightLife, wykonana z wysokiej jakości tworzyw sztucznych, jest 

wyposażona w technologię oświetleniową zapewniającą optymalną intensywność światła i żywotność.

Najlepsza wydajność
• Żarówka próżniowa firmy Philips ma bardziej wydajny strumień świetlny

Łatwa obsługa
• Taki strumień światła oferuje optymalną emisję światła i jego zogniskowanie



 Żarówka próżniowa firmy Philips
Miniaturowa żarówka, w której zamiast gazu użyto 
próżni w celu zwiększenia strumienia świetlnego.

Fabrycz. zogniskowany strumień światła
Dzięki odpowiednio ukształtowanej soczewce i/lub 
reflektorowi wiązka jest odpowiednio 
zogniskowana.
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Zasilanie
• Zestaw z bateriami: Nie
• Rodzaj baterii/akumulatora: Cynkowo-węglowa 

3R12
• Liczba baterii lub akumulatorów: 1

Specyfikacja techniczna
• Materiał obudowy: Żelazna płytka
• Typ żarówki: PR3
• Napięcie żarówki: 3,6 V

Charakterystyka ekologiczna
• Materiał opakowania: Karton, Tworzywo PET
• Rodzaj opakowania: Worek foliowy

Wymiary opakowania
• EAN: 87 12581 33089 7
• Liczba produktów w zestawie: 1
• Rodzaj opakowania: Blister
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

7,1 x 17,1 x 3,9 cm
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

2,8 x 6,7 x 1,5 cali
• Waga netto: 0,1 kg
• Waga netto: 0,220 lb
• Waga brutto: 0,104 kg
• Waga brutto: 0,229 lb
• Ciężar opakowania: 0,004 kg
• Ciężar opakowania: 0,009 lb

Karton zewnętrzny
• EAN: 87 12581 33090 3
• Liczba opakowań konsumenckich: 12
• Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 

23,8 x 21,6 x 8,3 cm
• Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 

9,4 x 8,5 x 3,3 cali
• Waga netto: 1,2 kg
• Waga netto: 2,646 lb
• Waga brutto: 1,39 kg
• Waga brutto: 3,064 lb
• Ciężar opakowania: 0,19 kg
• Ciężar opakowania: 0,419 lb
•

Dane techniczne
Latarka
Metalowa kieszonkowa  

http://www.philips.com

