
 

 

„Philips“ LightLife
Žibintuvėlis

Atsparus vandeniui LED

SFL5050
Pažinkite pasaulį

Naudokite šį atsparų vandeniui LED žibintuvėlį
Atsparus vandeniui LED 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
• 0,5W didelio efektyvumo LED – ryškesnis apšvietimas
• 30 metrų šviesos atstumas
• 26 valandų veikimo laikas
• 25 liumenų šviesos srautas
• Nedūžtantis LED, kurio naudojimo laikas iki 100 000 val.
• Atsparus vandeniui iki 3 metrų gylio matuojant pagal ANSI FL1 IPX 8
• Smūgiams atsparus korpusas

Lengva naudoti
• Patogus paimti ergonomiškas korpusas
• Guminis, neslystantis paviršius leis patogiai ir tvirtai laikyti rankoje
• Nailoninis dirželis padės patogiai nešiotis
• Supakuotos 2xAA „Power Alkaline“ baterijos – įsigyjate viską kartu



 0,5W didelio efektyvumo LED
LED apšvietimas yra iki 5 kartų ryškesnis, leidžia 
eksploatuoti akumuliatorių iki 10 kartų ilgiau ir LED 
lemputės šviečia 50 000 ~ 100 000 valandų, palyginti 
su standartinėmis kriptono lemputėmis.

Ergonomiškas korpusas
Ergonomiška žibintuvėlio forma prisitaiko prie jūsų 
delno, todėl jį patogu laikyti.

Smūgiams atsparus korpusas
Šio žibintuvėlio vientisas ir tvirtas korpusas yra 
specialiai sukonstruotas taip, kad apsaugotų nuo 
gedimų, kuriuos gali sukelti smūgiai, – taip 
užtikrinama, kad žibintuvėlis veiktų optimaliai.
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Maitinimas
• Baterijos pridedamos
• Maitinimo elementų skaičius: 2
• Baterijos tipas: AA / LR6 šarminės

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

Gaminio matmenys
• Gaminio matmenys (W x H x D): 

5,4 x 16,1 x 5,4 cm
• Svoris: 0,12 kg

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

11,7 x 24 x 5,8 cm
• Grynasis svoris: 0,16 kg
• Bendras svoris: 0,2 kg
• Pakuotės svoris: 0,04 kg
• EAN: 87 12581 59960 7
• Pridedamų gaminių skaičius: 1
• Pakuotės tipas: Iškilimas

Išorinė kartoninė dėžutė
• Outer carton (L x W x H): 27,5 x 26 x 14 cm
• Grynasis svoris: 0,96 kg
• Bendras svoris: 1,5 kg
• Pakuotės svoris: 0,54 kg
• EAN: 87 12581 59961 4
• Vartotojams skirtų pakuočių skaičius: 6
•
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