
 

 

„Philips“ LightLife
Žibintuvėlis

Nepraleidžia vandens

SFL3463
Pažinkite pasaulį

Naudokite šį vandeniui atsparų žibintuvėlį
Atsparus vandeniui žibintuvėlis sukurtas taip, kad būtų tinkamas naudoti lauke. Dėl tvirto 
ir atsparaus vandeniui korpuso šį žibintuvėlį patogu naudoti stovyklaujant, žygiuojant ar 
vaikštant po kalnus net pačiomis sudėtingiausiomis oro sąlygomis.

Geriausias našumas
• „Philips“ kriptono lemputė suteikia 70 % didesnį šviesos srautą
• Atsparus vandeniui iki 3 metrų gylio matuojant pagal ANSI FL1 IPX 8

Lengva naudoti
• Sufokusuotas spindulys užtikrina optimalų šviesos srautą ir fokusavimą
• Medžiaga, sauganti žibintuvėlį nuo alyvų ir tepalų
• Smūgiams atsparus korpusas saugo nuo smūgių sukeliamų gedimų
• 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 alyvoms ir tepalams
Guminis korpusas, padengtas specialia danga, saugo 
žibintuvėlį nuo alyvų ir tepalų.

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

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: 2,4 V

Ekologiškos specifikacijos
• Pakavimo medžiaga: Kartoninė dėžutė, PET
• Pakuotės tipas: Lizdinė pakuotė

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

14 x 31,7 x 7 cm
• Pakuotės matmenys (W x H x D): 

5,5 x 12,5 x 2,8 in
• Grynasis svoris: 0,218 kg

• Grynasis svoris: 0,481 svarų
• Bendras svoris: 0,27 kg
• Bendras svoris: 0,595 svarų
• Pakuotės svoris: 0,052 kg
• Pakuotės svoris: 0,115 svarų
• EAN: 87 12581 33112 2
• Pridedamų gaminių skaičius: 1
• Pakuotės tipas: Iškilimas

Išorinė kartoninė dėžutė
• Outer carton (L x W x H): 32,8 x 29,5 x 13,5 cm
• Outer carton (L x W x H): 12,9 x 11,6 x 5,3 in
• Grynasis svoris: 1,308 kg
• Grynasis svoris: 2,884 svarų
• Bendras svoris: 1,9 kg
• Bendras svoris: 4,189 svarų
• Pakuotės svoris: 0,592 kg
• Pakuotės svoris: 1,305 svarų
• EAN: 87 12581 33113 9
• Vartotojams skirtų pakuočių skaičius: 6
•
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