
 

 

Philips LightLife
Latarka

Latarka w kształcie długopisu

SFL2110
Rozjaśni Twoje życie!

Latarka w kształcie długopisu
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
• Odporna na wstrząsy obudowa doskonale znosi uderzenia
• Pasek antypoślizgowy zapobiega staczaniu się latarki po pochyłości
• Wszystko w komplecie – zawiera 2 baterie PowerLife AAA



 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.

Wstrząsoodporny
Specjalna, odporna na wstrząsy plastikowa lub 
gumowa obudowa chroni latarkę przed uderzeniami.

Pasek antypoślizgowy
Specjalny kształt obudowy latarki uniemożliwia jej 
staczanie się po pochyłości, dzięki czemu jest ona 
zawsze pod ręką.
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Zasilanie
• Zestaw z bateriami
• Rodzaj baterii/akumulatora: Alkaliczna AAA / LR03
• Liczba baterii lub akumulatorów: 2

Specyfikacja techniczna
• Materiał obudowy: Aluminium
• Typ żarówki: LE222
• Napięcie żarówki: 2,25 V

Charakterystyka ekologiczna
• Materiał opakowania: Karton, Tworzywo PET
• Rodzaj opakowania: Blister obłożony kartonem

Wymiary opakowania
• EAN: 87 12581 33116 0
• Liczba produktów w zestawie: 1
• Rodzaj opakowania: Blister
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

9,6 x 25,4 x 2 cm
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

3,8 x 10,0 x 0,8 cali
• Waga netto: 0,034 kg
• Waga netto: 0,075 lb
• Waga brutto: 0,055 kg
• Waga brutto: 0,121 lb
• Ciężar opakowania: 0,021 kg
• Ciężar opakowania: 0,046 lb

Karton zewnętrzny
• EAN: 87 12581 33117 7
• Liczba opakowań konsumenckich: 10
• Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 

26,4 x 13,9 x 11 cm
• Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 

10,4 x 5,5 x 4,3 cali
• Waga netto: 0,34 kg
• Waga netto: 0,750 lb
• Waga brutto: 0,66 kg
• Waga brutto: 1,455 lb
• Ciężar opakowania: 0,32 kg
• Ciężar opakowania: 0,705 lb
•
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