
 

 

Philips LightLife
Lommelygte

Lygte

SFL3500
Sæt lys på livet!

Med denne robuste lygte til udendørsbrug
Uanset hvilken type lommelygte du vil have, så findes der en i LightLife-serien, der passer 
perfekt til dine behov og til dit budget. De er fremstillet af kvalitetsmaterialer, og hver LightLife 
er udstyret med en belysningsteknologi, som giver optimal stråleintensitet og levetid.

Topydelse
• Philips Krypton-pære giver 70 % større lyseffekt

Brugervenlig
• Den præfokuserede lysstråle giver den bedste lyseffekt og bedst fokus
• Stødsikkert kabinet modstår skader pga. stød
• Det skridsikre skaft forhindrer, at lommelygten triller væk på en skråning



 Philips' Krypton-pære
En minipære, hvor der bruges krypton-gas til at 
forøge lyseffekten med op til 70 % i forhold til en 
standardpære.

Præfokuseret lysstråle
Takket være en præformet linse og/eller reflektor 
giver lysstrålen den bedste lyseffekt og bedst fokus.

Stødsikker
Et særligt stødsikkert kabinet i plastik eller gummi 
sikrer din lommelygte mod skader pga. stød.

Skridsikkert skaft
En særlig lygtekabinetform sikrer, at lygten ikke 
triller væk på en hældende overflade, så du altid har 
lommelygten ved hånden.
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Strøm
• Batterier inkluderet: Nej
• Batteritype: D / LR20 Alkaline
• Batterier: 4

Tekniske specifikationer
• Materiale: kabinet: ABS
• Lampetype: KPR113
• Lampespænding: 4,8 V

Miljøspecifikationer
• Pakkemateriale: Emballage
• Emballagetype: Gaveæske

Emballagens mål
• EAN: 87 12581 33114 6
• Antal medfølgende produkter: 1
• Emballagetype: Blister
• Mål på emballage (B x H x D): 

13,4 x 28,9 x 13,4 cm
• Mål på emballage (B x H x D): 

5,3 x 11,4 x 5,3 tommer
• Nettovægt: 0,395 kg
• Nettovægt: 0,871 lb
• Bruttovægt: 0,49 kg
• Bruttovægt: 1,080 lb
• Taravægt: 0,095 kg
• Taravægt: 0,209 lb

Yderemballage
• EAN: 87 12581 33115 3
• Antal forbrugeremballager: 6
• Ydre indpakning (L x B x H): 49 x 42 x 15 cm
• Ydre indpakning (L x B x H): 

19,3 x 16,5 x 5,9 tommer
• Nettovægt: 2,37 kg
• Nettovægt: 5,225 lb
• Bruttovægt: 3,6 kg
• Bruttovægt: 7,937 lb
• Taravægt: 1,23 kg
• Taravægt: 2,712 lb
•
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