
 

 

„Philips“ LightLife
Žibintuvėlis

Metalinis kišeninis

SFL3000
Nušvieskite savo gyvenimą!

Naudodami šį kišeninį žibintuvėlį
Kišeniniu žibintuvėliu galėsite prireikus pasišviesti namuose ar dirbdami aplink juos.

Geriausias našumas
• Kriptono lemputė
• 30 metrų šviesos atstumas
• 3,5 valandų veikimo laikas
• 9 liumenų šviesos srautas
• Smūgiams atsparus korpusas

Lengva naudoti
• Praktiškas pakabinimo spaustukas – optimalus naudojimas



 Kriptono lemputė
Kriptono lemputė yra miniatiūrinė lemputė, kurioje 
naudojamos kriptono dujos, suteikiančios iki 70 % 
didesnį šviesos srautą nei įprastinės lemputės.

Smūgiams atsparus korpusas
Šio žibintuvėlio vientisas ir tvirtas korpusas yra 
specialiai sukonstruotas taip, kad apsaugotų nuo 
gedimų, kuriuos gali sukelti smūgiai, – taip 
užtikrinama, kad žibintuvėlis veiktų optimaliai.
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Maitinimas
• Baterijos pridedamos: Ne
• Maitinimo elementų skaičius: 1
• Baterijos tipas: 3R12 cinko ir anglies

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

Gaminio matmenys
• Gaminio matmenys (W x H x D): 

6,6 x 10,9 x 4 cm
• Svoris: 0,11 kg

Pakavimo matmenys
• Išdėstymo tipas: Kintamas

• Pakuotės matmenys (W x H x D): 
10 x 22,5 x 4,5 cm

• Grynasis svoris: 0,11 kg
• Bendras svoris: 0,14 kg
• Pakuotės svoris: 0,03 kg
• EAN: 87 12581 59942 3
• Pridedamų gaminių skaičius: 1
• Pakuotės tipas: Kintamas

Išorinė kartoninė dėžutė
• Outer carton (L x W x H): 34 x 14 x 11,5 cm
• Grynasis svoris: 0,66 kg
• Bendras svoris: 1 kg
• Pakuotės svoris: 0,34 kg
• EAN: 87 12581 59943 0
• Vartotojams skirtų pakuočių skaičius: 6
•

Specifikacijos
Žibintuvėlis
Metalinis kišeninis  

http://www.philips.com

