
 

Philips LightLife
Zaklamp

SFL5540
Stralend door het leven!

Met deze moderne zaklamp voor gebruik binnenshuis
Wat voor soort zaklamp u ook wilt, de LightLife-reeks voldoet volledig aan uw behoeften. 
Elke LightLife is vervaardigd van hoogwaardige materialen en bevat lichttechnologie voor 
een optimale lichtintensiteit en levensduur.

Topprestaties
• Zaklamp gaat 20x langer mee
• Zaklamp gaat 20x langer mee
• LED met levensduur van 50.000 uur maakt vervanging overbodig
• Innovatieve LED-technologie met uiterst lange gebruiksduur

Gebruiksgemak
• De vooraf ingestelde straal geeft de optimale lichtuitvoer en focus
• Schokbestendige behuizing is bestand tegen schade door schokken
• Eén keer naar de winkel en u krijgt 3 ExtremeLife AAA-batterijen
 



 Nichia-LED van 0,5 watt
Dankzij het lage energieverbruik van het LED-lampje, 
werkt de zaklamp langer.

20x langere gebruiksduur
LED's verbruiken veel minder energie dan 
gloeilampen, zodat uw batterijen tot 20x langer 
meegaan. U spaart bovendien geld uit, omdat u geen 
nieuwe batterijen hoeft te kopen.

LED met levensduur van 50.000 uur
U hoeft de lichtbron niet te vervangen, omdat de 
LED zeer lang meegaat.

Innovatieve LED-technologie
Een LED (Light Emitting Diode) is een verbeterde 
lichttechnologie die energiezuinig is.

Vooraf ingestelde straal
Dankzij de voorgevormde lens en/of reflector geeft 
de straal de optimale lichtuitvoer en focus

Schokbestendig
Een speciale schokbestendige behuizing van plastic of 
rubber voorkomt schade aan uw zaklamp die wordt 
veroorzaakt door schokken.

3 ExtremeLife AAA-batterijen 
meegeleverd
De aanbevolen Philips-batterijen voor het product 
zijn in de verpakking meegeleverd zodat u de 
zaklamp onmiddellijk kunt gebruiken.
SFL5540/10

Kenmerken
Publicatiedatum  
2009-08-14

Versie: 4.0.8

12 NC: 8670 000 29353
EAN: 87 12581 33118 4

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving 
worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom 
van Koninklijke Philips Electronics N.V. en hun 
respectieve eigenaren.

www.philips.com
Vermogen
• Batterijen meegeleverd
• Batterijtype: AAA/LR03 alkaline
• Aantal batterijen: 3

Technische specificaties
• Materiaal van de behuizing: ABS en rubber
• Type lamp: LED
• Voltage lamp: 3,8 V

Ecologische specificaties
• Verpakkingsmateriaal: Karton, PET
• Verpakkingstype: Clamshell blister

Afmetingen van de verpakking
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

15 x 32,9 x 4,6 cm
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

5,9 x 13 x 1,8 inch
• Nettogewicht: 0,12 kg
• Nettogewicht: 0,265 lb
• Brutogewicht: 0,181 kg
• Brutogewicht: 0,399 lb
• Gewicht van de verpakking: 0,061 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,134 lb

Omdoos
• Omdoos (L x B x H): 50,8 x 18,1 x 16,9 cm
• Omdoos (L x B x H): 20 x 7,1 x 6,7 inch
• Nettogewicht: 0,72 kg
• Nettogewicht: 1,587 lb
• Brutogewicht: 1,52 kg
• Brutogewicht: 3,351 lb
• Gewicht van de verpakking: 0,8 kg
• Gewicht van de verpakking: 1,764 lb
•
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