
 

 

Philips LightLife
Zseblámpa

SFL3243
Tegye világosabbá életét!

Ezzel a modern kivitelű beltéri zseblámpával
Ha zseblámpára vágyik, a LightLife termékválaszték az igényeinek és pénztárcájának tökéletesen 
megfelelő megoldás. A LightLife zseblámpák kiváló minőségű anyagból készülnek, jellemzőjük az 
optimális fényintenzitást és maximális élettartamot biztosító világítási technológia.

Kiváló teljesítmény
• Philips kripton égő 70%-kal nagyobb fénykibocsátást biztosít

Egyszerű használat
• Az előfókuszált fénycsóva optimális minőségű fényt és fókuszt biztosít.
• Az ütésálló burkolat véd az ütések okozta károsodásoktól
• A gurulásgátló meggátolja, hogy zseblámpája elguruljon egy lejtős részen
• A nylon pánt segítségével sosem fogja elveszíteni zseblámpáját.



 Philips kripton égő
A kisméretű égő, mely a fénykibocsátás növelése 
érdekében kriptonnal lett feltöltve, 70%-kal több 
fényt biztosít, mint egy hagyományos izzó.

előfókuszált fénycsóva
A formázott izzóüvegnek és/vagy a fényvisszaverő 
felületnek köszönhetően a fénysugár a 
legoptimálisabb minőségű fényt és fókuszt biztosítja.

ütésálló
A különleges ütésálló műanyag vagy gumi burkolat 
megvédi a zseblámpát az ütések okozta 
károsodásoktól.

csúszásgátló sáv
A zseblámpa speciális burkolata biztosítja, hogy a 
zseblámpa ne guruljon el, és így mindig kéznél legyen.

Nylon pánt
A pánttal könnyen és biztonságosan viselheti a 
zseblámpát.
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Tápkapcsoló
• Tartozék elemek: Nem
• Elem típusa: D / LR20 alkáli
• Elemek száma: 2

Műszaki adatok
• készülékház anyaga: ABS
• Izzó típusa: KPR102
• Izzó feszültsége: 2,4 V

Környezetvédelmi adatok
• Csomagolóanyag: Karton, PET
• Csomagolás típusa: Műanyag tok

Méret csomagolással együtt
• EAN: 87 12581 33100 9
• Mellékelt termékek száma: 1
• Csomagolás típusa: Fólia
• Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 

14,2 x 31,7 x 6,2 cm
• Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 

5,6 x 12,5 x 2,4 hüvelyk
• Nettó tömeg: 0,122 kg
• Nettó tömeg: 0,269 lb
• Bruttó tömeg: 0,173 kg
• Bruttó tömeg: 0,381 lb
• Önsúly: 0,051 kg
• Önsúly: 0,112 lb

Külső kartondoboz
• EAN: 87 12581 33101 6
• Fogyasztói csomagolások száma: 6
• Külső kartondoboz (L x Sz x Ma): 

51,2 x 19,7 x 16,2 cm
• Külső kartondoboz (L x Sz x Ma): 

20,2 x 7,8 x 6,4 hüvelyk
• Nettó tömeg: 0,732 kg
• Nettó tömeg: 1,614 lb
• Bruttó tömeg: 1,33 kg
• Bruttó tömeg: 2,932 lb
• Önsúly: 0,598 kg
• Önsúly: 1,318 lb
•
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