
 

 

Philips LightLife
Fener

• Kendi gücünü sağlayan

SFL5000
Hayatınızı aydınlatın

Hayatınızı aydınlatın!
İstediğiniz fener tipini seçebilirsiniz, Lightlife ürün serisi, gereksinimlerinizi mükemmel bir 
şekilde karşılar. Kaliteli malzemeden üretilen her LightLife ürününde, en iyi ışık yoğunluğu 
ve uzun ömür sağlayan bir aydınlatma teknolojisi kullanılmıştır.

En Yüksek Performans
• Oldukça düșük enerji tüketimi
• Fenerde kendi kendine șarj etmek için bir dinamo bulunur
• 50.000 saat ömürlü LED, ampul değiștirme gereğini ortadan kaldırır
• Olağanüstü uzun ömürlü, yenilikçi LED teknolojisi

Kullanım kolaylığı
• Önceden odaklanmıș ıșın demeti, en iyi ıșık çıkıșını ve odağı sağlar
• Lastik muhafaza fenerin su geçirmesini önler
• Darbelere karșı dayanıklı muhafaza, darbelerden kaynaklanabilecek hasarları önler
• Naylon askı sayesinde feneriniz kaybolmaz
• Tek seferde alıșveriș



 3 * (5MM) Toyoda LED
LED'in düșük enerji tüketimi sayesinde, fener daha 
uzun süre çalıștırılabilir.

Kendi gücünü sağlayan
Elektrik prizine bağlı olma gereksinimini ortadan 
kaldırmak ve sürekli kullanım sağlamak amacıyla 
fenerde içindeki pilleri șarj eden bir dinamo bulunur.

50.000 saat LED ömrü
Olağanüstü uzun LED ömrü nedeniyle ıșık kaynağını 
değiștirmek gerekmez.

Yenilikçi LED teknolojisi
Ișık Yayan Diyot (LED), enerji verimliliği kanıtlanmıș 
bir aydınlatma teknolojisidir.

Önceden odaklanmıș ıșın demeti
Önceden ayarlanmıș mercek ve/veya yansıtıcılar 
sayesinde ıșın demeti en iyi ıșık çıkıșını ve odağı 
sağlar.

Darbelere dayanıklı
Darbelere dayanıklı özel plastik veya kauçuk 
muhafaza, fenerinizin darbe sonucu hasar görmesini 
önler.

Naylon askı
Bu askı, feneri kolayca tașımanıza olanak sağlar ve 
elinizden kaysa bile düșmesini önler.

Șarj edilebilir Lityum pil
Ürün için önerilen edilen piller, ürünün hemen 
kullanılmasını sağlamak için ürünle birlikte 
verilmektedir.
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Güç
• Piller dahildir

Teknik spesifikasyonlar
• Muhafaza malzemesi: ABS
• Ampul tipi: LED
• Ampul voltajı: 3,8 V

Çevre Dostu Teknik Özellikler
• Ambalaj malzemesi: Karton, PET
• Ambalaj türü: Kapaklı plastik

Ambalaj boyutları
• Ambalaj boyutları (G x Y x D): 12,9 x 26,7 x 5 cm
• Ambalaj boyutları (G x Y x D): 5,1 x 10,5 x 2,0 inç
• Net ağırlık: 0,11 kg
• Net ağırlık: 0,243 lb
• Brüt ağırlık: 0,15 kg

• Brüt ağırlık: 0,331 lb
• Dara ağırlığı: 0,04 kg
• Dara ağırlığı: 0,088 lb
• EAN: 87 12581 33132 0
• Birlikte verilen ürün sayısı: 1
• Ambalaj türü: Plastik paket

Dıș Karton
• Dıș karton (L x G x Y): 18,7 x 16 x 28 cm
• Dıș karton (L x G x Y): 7,4 x 6,3 x 11,0 inç
• Net ağırlık: 0,66 kg
• Net ağırlık: 1,455 lb
• Brüt ağırlık: 0,69 kg
• Brüt ağırlık: 1,521 lb
• Dara ağırlığı: 0,03 kg
• Dara ağırlığı: 0,066 lb
• EAN: 87 12581 35988 1
• Ambalaj sayısı: 6
•

Teknik Özellikler
Fener
Kendi gücünü sağlayan
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