
 

 

Philips LightLife
Latarka

• Do użytku codziennego

SFL3050
Rozjaśni Twoje życie!

Dzięki tej latarce codziennej
Latarka codzienna spełnia Twoje potrzeby w zakresie oświetlenia domu i jego otoczenia.

Najlepsza wydajność
• Żarówka kryptonowa
• Zasięg wiązki światła: 25 m
• Czas działania: 1 godzina
• Strumień świetlny: 10 lumenów
• Obudowa odporna na wstrząsy

Łatwa obsługa
• Praktyczny zaczep do zawieszania zapewniający optymalną wygodę użytkowania



 Żarówka kryptonowa
Żarówka kryptonowa to miniaturowe źródło 
światła, które — dzięki wykorzystaniu kryptonu — 
zapewnia strumień świetlny o 70% silniejszy niż w 
przypadku zwykłej żarówki.

Obudowa odporna na wstrząsy
Solidna, wytrzymała obudowa latarki zapobiega 
uszkodzeniom spowodowanym wstrząsami, 
zapewniając optymalne działanie latarki.
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Moc
• Zestaw z bateriami: Nie
• Liczba baterii lub akumulatorów: 2
• Rodzaj baterii/akumulatora: Alkaliczna AA / LR6

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

Wymiary produktu
• Wymiary produktu (szer. x wys. x gł.): 

4,1 x 15,2 x 4,1 cm
• Waga: 0,045 kg

Wymiary opakowania
• Typ ułożenia półki: Reklamowe
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

10 x 22,5 x 4,4 cm
• Waga netto: 0,045 kg
• Waga brutto: 0,077 kg
• Ciężar opakowania: 0,032 kg
• EAN: 87 12581 59944 7
• Liczba produktów w zestawie: 1
• Rodzaj opakowania: Reklamowe

Karton zewnętrzny
• Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 

15,6 x 14,3 x 23,8 cm
• Waga netto: 0,270 kg
• Waga brutto: 0,7 kg
• Ciężar opakowania: 0,430 kg
• EAN: 87 12581 59945 4
• Liczba opakowań konsumenckich: 6
•

Dane techniczne
Latarka
Do użytku codziennego
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