
 

 

Philips LightLife
Lanternă

Cauciuc

SFL3363
Pentru o viaţă mai luminoasă!

Cu această lanternă pt. exterior rezistentă la apă şi şocuri
Indiferent de tipul de lanternă pe care îl doriţi, gama Lightlife corespunde perfect nevoilor 
şi bugetului dvs. Realizate din materiale de calitate, lanternele Lightlife sunt dotate cu 
becuri pentru o iluminare şi o durată de viaţă optime.

Performanţă superioară
• Becul Philips cu kripton oferă cu 70% mai multă lumină

Ușurinţă în utilizare
• Fasciculul prefocalizat oferă lumină și focalizare optime
• Carcasa din cauciuc protejează lanterna în caz de stropire
• Carcasa antișoc nu se deteriorează la șocuri
• Barele anti-rostogolire nu vor permite lanternei să se rostogolească
• Cureaua de nailon nu vă va lăsa să scăpaţi lanterna din mână



 Bec Philips cu kripton
Se utilizează un bec miniatural cu xenon, care 
produce cu 70% mai multă lumină faţă de un bec 
standard.

Fascicul pre-focalizat
Datorită lentilei pre-formate și reflectorului special, 
fasciculul are cea mai bună lumină și focalizare.

Rezistent la stropire
Garniturile de etanșare din cauciuc și carcasa nu lasă 
apa să pătrundă în lanternă, permiţându-vă să o 
folosiţi în orice condiţii.

Rezistent la șocuri
O carcasă specială din cauciuc sau plastic rezistent la 
șocuri previne deteriorarea lanternei datorită 
șocurilor.

Formă anti-alunecare
Forma specială a carcasei vă asigură că aceasta nu se 
va rostogoli pe o suprafaţă înclinată.

Curea de nailon
Datorită acestei curele, lanterna este ușor de purtat 
și nu poate cădea accidental din mână.
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Alimentare
• Baterii incluse: Nu
• Tip baterie: Baterie D / LR20 alcalină
• Număr de baterii: 2

Specificaţii tehnice
• Material carcasă: Cauciuc natural
• Tip bec: KPR102
• Tensiune bec: 3,6 V

Specificaţii pentru protecţia mediului
• Material de împachetat: Cutie, PET
• Tip ambalaj: Dispozitiv de prindere

Dimensiunile ambalajului
• EAN: 87 12581 33108 5
• Număr de produse incluse: 1
• Tip ambalaj: Ambalaj
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 

11,4 x 27,8 x 7 cm

• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 
4,5 x 10,9 x 2,8 inch

• Greutate netă: 249 kg
• Greutate netă: 0,549 lb
• Greutate brută: 0,28 kg
• Greutate brută: 0,617 lb
• Greutate proprie: 0,031 kg
• Greutate proprie: 0,068 lb

Cutie exterioară
• EAN: 87 12581 33109 2
• Număr de ambalaje: 6
• Cutie exterioară (L x L x Î): 43 x 25 x 11,5 cm
• Cutie exterioară (L x L x Î): 16,9 x 9,8 x 4,5 inch
• Greutate netă: 1,494 kg
• Greutate netă: 3,294 lb
• Greutate brută: 1,9 kg
• Greutate brută: 4,189 lb
• Greutate proprie: 0,406 kg
• Greutate proprie: 0,895 lb
•
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