
 

 

Philips LightLife
Ficklampa

SFL3243
Ett ljus i mörkret!

Med den här moderna ficklampan för inomhusbruk
Oavsett vilken typ av ficklampa du vill ha passar LightLife-sortimentet dina behov och din 
budget perfekt. Alla LightLife-ficklampor är gjorda av kvalitetsmaterial och har ljusteknik 
för optimal ljusintensitet och livslängd.

Topprestanda
• Philips Krypton-glödlampa ger 70 % mer ljusutstrålning

Lättanvänd
• Den förfokuserade ljusstrålen ger bästa möjliga ljusstyrka och fokus
• Stöttåligt hölje som förhindrar skador från stötar
• Stabilisatorstången förhindrar att ficklampan rullar iväg på sluttande ytor
• Nylonremmen förhindrar att du tappar ficklampan



 Philips Krypton-standardlampa
En miniatyrlampa där kryptongas används för att 
förbättra ljusutstrålningen ger upp till 70 % mer ljus 
än en vanlig lampa.

Förfokuserad ljusstråle
Tack vare en förformad lins och/eller reflektor ger 
ljusstrålen bästa möjliga ljusstyrka och fokus.

Stötsäker
Ett särskilt stöttåligt hölje i plast eller gummi 
förhindrar skador som orsakas av stötar mot 
ficklampan.

Stabilisatorstång
En speciell form på ficklampans hölje gör att den inte 
rullar i väg på sluttande ytor, så att du alltid har den 
nära till hands.

Nylonrem
Remmen gör det enkelt att bära med dig ficklampan 
och förhindrar att du tappar den om den glider ur 
handen.
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Effekt
• Batterier medföljer: Nej
• Batterityp: D/LR20 Alkaline
• Antal batterier: 2

Tekniska specifikationer
• Hölje, material: ABS
• Lamptyp: KPR102
• Lampspänning: 2,4 V

Miljöpolicy
• Förpackningsmaterial: Kartong, PET
• Förpackningstyp: Sandwich-blister

Förpackningens mått
• EAN: 87 12581 33100 9
• Antal produkter som medföljer: 1
• Förpackningstyp: Blister
• Förpackningens mått (B x H x D): 

14,2 x 31,7 x 6,2 cm

• Förpackningens mått (B x H x D): 
5,6 x 12,5 x 2,4 tum

• Nettovikt: 0,122 kg
• Nettovikt: 0,269 lb
• Bruttovikt: 0,173 kg
• Bruttovikt: 0,381 lb
• Taravikt: 0,051 kg
• Taravikt: 0,112 lb

Yttre kartong
• EAN: 87 12581 33101 6
• Antal konsumentförpackningar: 6
• Yttre kartong (L x B x H): 51,2 x 19,7 x 16,2 cm
• Yttre kartong (L x B x H): 20,2 x 7,8 x 6,4 tum
• Nettovikt: 0,732 kg
• Nettovikt: 1,614 lb
• Bruttovikt: 1,33 kg
• Bruttovikt: 2,932 lb
• Taravikt: 0,598 kg
• Taravikt: 1,318 lb
•
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