
 

 

Philips LightLife
Zseblámpa

SFL5540
Tegye világosabbá életét!

Ezzel a modern kivitelű beltéri zseblámpával
Ha zseblámpára vágyik, a LightLife termékválaszték az igényeinek tökéletesen megfelelő 
megoldás. A zseblámpák kiváló minőségű anyagból készülnek, jellemzőjük az optimális 
fényintenzitást és maximális élettartamot biztosító világítási technológia.

Kiváló teljesítmény
• A vaku hússzor tovább működik
• A vaku hússzor tovább működik
• Az 50 000 óra élettartamú LED szükségtelenné teszi a cserét
• Az újfajta LED technológia rendkívül hosszú működési időt biztosít

Egyszerű használat
• Az előfókuszált fénycsóva optimális minőségű fényt és fókuszt biztosít.
• Az ütésálló burkolat véd az ütések okozta károsodásoktól
• Egyszeri vásárlással 3 db ExtremeLife AAA elem



 0,5 W-os Nichia LED
A LED alacsony energiafogyasztása miatt a zseblámpa 
hosszabb ideig üzemeltethető.

Hússzor hosszabb működési idő
A LED-ek sokkal kevesebb energiát használnak el, 
mint az izzók, így az elemek 20-szor hosszabb ideig 
tartanak, ezáltal Ön pénzt takarít meg az elemcserén.

50 000 órányi LED-élettartam
A fényforrás cseréje a LED rendkívül hosszú 
élettartama miatt szükségtelenné válik

Innovatív LED technológia
A fénykibocsátó dióda (LED) egy energiatakarékos, 
továbbfejlesztett világítási technológia.

előfókuszált fénycsóva
A formázott izzóüvegnek és/vagy a fényvisszaverő 
felületnek köszönhetően a fénysugár a 
legoptimálisabb minőségű fényt és fókuszt biztosítja.

ütésálló
A különleges ütésálló műanyag vagy gumi burkolat 
megvédi a zseblámpát az ütések okozta 
károsodásoktól.

3 db ExtremeLife AAA elem mellékelve
A csomag tartalmazza a termékhez ajánlott Philips 
akkumulátorokat, így azt akár azonnal használhatja.
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Tápkapcsoló
• Tartozék elemek: Van
• Elem típusa: AAA / LR03 alkáli
• Elemek száma: 3

Műszaki adatok
• készülékház anyaga: ABS és gumi
• Izzó típusa: LED
• Izzó feszültsége: 3,8 V

Környezetvédelmi adatok
• Csomagolóanyag: Karton, PET
• Csomagolás típusa: kagylóhéj fólia

Méret csomagolással együtt
• Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 

15 x 32,9 x 4,6 cm
• Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 

5,9 x 13 x 1,8 hüvelyk

• Nettó tömeg: 0,12 kg
• Nettó tömeg: 0,265 lb
• Bruttó tömeg: 0,181 kg
• Bruttó tömeg: 0,399 lb
• Önsúly: 0,061 kg
• Önsúly: 0,134 lb

Külső kartondoboz
• Külső kartondoboz (L x Sz x Ma): 

50,8 x 18,1 x 16,9 cm
• Külső kartondoboz (L x Sz x Ma): 

20 x 7,1 x 6,7 hüvelyk
• Nettó tömeg: 0,72 kg
• Nettó tömeg: 1,587 lb
• Bruttó tömeg: 1,52 kg
• Bruttó tömeg: 3,351 lb
• Önsúly: 0,8 kg
• Önsúly: 1,764 lb
•

Műszaki adatok
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