
 

 

„Philips“ LightLife
Žibintuvėlis

Guma

SFL3363
Nušvieskite savo gyvenimą!

Naudokite šį smūgiams atsparų lauko žibintuvėlį
Nesvarbu, kokio tipo žibintuvėlio norite – „LightLife“ kategorija puikiai atitiks jūsų poreikius ir 
finansines galimybes. Visuose iš kokybiškų medžiagų pagamintuose „LightLife“ naudojama 
optimalų spindulio intensyvumą ir eksploatavimo trukmę užtikrinanti technologija.

Geriausias našumas
• „Philips“ kriptono lemputė suteikia 70 % didesnį šviesos srautą
• Guminiai sandarinimo žiedai apsaugo nuo vandens sukeltų pažeidimų
• Vandeniui atsparus korpusas

Lengva naudoti
• Sufokusuotas spindulys užtikrina optimalų šviesos srautą ir fokusavimą
• Smūgiams atsparus korpusas saugo nuo smūgių sukeliamų gedimų
• Riedėti neleidžianti juostelė sustabdo žibintuvėlį, jei jis pradeda riedėti nuožulniu paviršiumi
• Nailoninė juostelė padės žibintuvėlio nepamesti



 „Philips“ kriptono lemputė
Miniatiūrinė lemputė, kurioje naudojamos kriptono 
dujos, suteikia iki 70 % didesnį šviesos srautą nei 
įprastinės lemputės.

Sufokusuotas spindulys
Dėl ypatingos lęšio formos ir (arba) reflektoriaus 
skleidžiamas spindulys suteikia optimalų šviesos 
srautą ir fokusavimą.

Atsparus smūgiams
Specialus smūgiams atsparus plastikinis arba guminis 
korpusas saugo nuo žibintuvėlio gedimų, kuriuos gali 
sukelti smūgiai.

Atsparūs vandeniui
Atsparus vandeniui, todėl galima naudotis bet 
kokiomis oro sąlygomis

Riedėti neleidžianti juostelė
Specialios formos žibintuvėlio korpusas užtikrina, 
kad jis nenuriedės nuožulniu paviršiumi, todėl visada 
bus po ranka.

Nailoninė juostelė
Užsidėjus šią juostelę žibintuvėlį lengva nešioti ir 
nepamesti, jei kartais netyčia jis išslystų iš rankų.
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Maitinimas
• Baterijos pridedamos: Ne
• Baterijos tipas: D / LR20 šarminės
• Maitinimo elementų skaičius: 2

Techniniai duomenys
• Korpuso medžiaga: Natūrali guma
• Lemputės tipas: KPR102
• Lemputės galingumas: 3,6 V

Ekologiškos specifikacijos
• Pakavimo medžiaga: Kartoninė dėžutė, PET
• Pakuotės tipas: Pakabinama etiketė

Pakavimo matmenys
• Pakuotės matmenys (W x H x D): 

11,4 x 27,8 x 7 cm
• Pakuotės matmenys (W x H x D): 

4,5 x 10,9 x 2,8 in
• Grynasis svoris: 0,249 kg

• Grynasis svoris: 0,549 svarų
• Bendras svoris: 0,28 kg
• Bendras svoris: 0,617 svarų
• Pakuotės svoris: 0,031 kg
• Pakuotės svoris: 0,068 svarų
• EAN: 87 12581 33108 5
• Pridedamų gaminių skaičius: 1
• Pakuotės tipas: Iškilimas

Išorinė kartoninė dėžutė
• Outer carton (L x W x H): 43 x 25 x 11,5 cm
• Outer carton (L x W x H): 16,9 x 9,8 x 4,5 in
• Grynasis svoris: 1,494 kg
• Grynasis svoris: 3,294 svarų
• Bendras svoris: 1,9 kg
• Bendras svoris: 4,189 svarų
• Pakuotės svoris: 0,406 kg
• Pakuotės svoris: 0,895 svarų
• EAN: 87 12581 33109 2
• Vartotojams skirtų pakuočių skaičius: 6
•
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