
 

 

Philips LightLife
Фенерче

• Гумен

SFL5561
Осветете живота си!

С това ударо- и водоустойчиво фенерче за ползване на открито

Какъвто и тип фенерче да ви потрябва, серията Lightlife напълно ще отговори на 
нуждите ви. Изработено от качествен материал, всяко фенерче е с осветителна 
технология за оптимална сила на светлината и дълъг живот.

Върхово качество
• Изключително ниска консумация на енергия
• Фенерчето работи 20 пъти по-дълго
• Светодиодът с живот 50 000 часа прави смяната на крушки излишна
• Иновационна технология със светодиоди с изключително дълъг експлоатационен живот

Лесна употреба
• Предварително фокусираният лъч осигурява най-доброто осветяване и насочване
• Гумираното тяло предпазва фенерчето от пръски вода
• Материал, предпазващ фенерчето от мазнини и смазки
• Удароустойчивото тяло издържа на повреди при удари
• Найлоновата каишка ви предпазва от загубване на фенерчето
• Покупката наведнъж включва 2 бр. ExtremeLife тип AA



 Светодиод 3 * (5 MM) Nichia
Поради ниската консумация на енергия от 
светодиода, фенерчето може да свети по-дълго 
време.

20 пъти по-дълго време на работа
Светодиодите консумират много по-малко 
енергия от крушките с нажежаема жичка, затова 
батериите ви ще издържат до 20 пъти по-дълго, с 
което ви спестяват пари от смяна на батерии.

50 000 часа живот на светодиода
Смяната на източника на светлина е излишна 
поради изключително дългия живот на 
светодиода.

Иновационна технология със 
светодиоди
Светодиодът (LED) е технология за осветление с 
най-ефективно използване на енергията.

Предварително фокусиран лъч
Благодарение на предварително оформената 
леща и/или рефлектор, лъчът осигурява най-
доброто осветяване и насочване.

Устойчиво на водни пръски
Гумените уплътнителни пръстени и корпус пречат 
на водата да повреди фенерчето и ви позволяват 
да го използвате при всякакви метеорологични 
условия.

Устойчивост на мазнини и смазки
Гумен корпус със специално покритие за 
предпазване на фенерчето от мазнини и смазки.

Удароустойчиво
Тялото от специална удароустойчива пластмаса 
или гума предотвратява повреждане на 
фенерчето при удари.

Найлонова каишка
Тази каишка предоставя допълнително удобство 
на потребителя - улеснява носенето на 
фенерчето навсякъде и не позволява то да падне, 
ако случайно се изплъзне от ръката ви.

Включени 2 бр. ExtremeLife тип AA
Батериите Philips, препоръчвани за изделието, са 
приложени в опаковката и можете да го ползвате 
веднага.
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Мощност
• Съдържа батерии
• Тип батерия: AA / LR6 алкална
• Брой на батериите: 2

Технически данни
• Материал на корпуса: Естествен каучук
• Тип на крушката: LED
• Напрежение на крушката: 3,2 V

Екологични спецификации
• Материал на опаковката: Картон, PET
• Тип опаковка: Блистер тип "мида"

Габарити на опаковката
• EAN: 87 12581 33122 1
• Брой включени продукти: 1
• Тип опаковка: Блистер
• Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 

12,8 x 26,8 x 5,9 см

• Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 
5,0 x 10,6 x 2,3 инч

• Нето тегло: 0,165 кг
• Нето тегло: 0,364 lb
• Бруто тегло: 0,225 кг
• Бруто тегло: 0,496 lb
• Тегло с опаковката: 0,06 кг
• Тегло с опаковката: 0,132 lb

Външен кашон
• EAN: 87 12581 33123 8
• Брой потребителски опаковки: 6
• Външен кашон (л x Ш x В): 28,6 x 28,4 x 10,4 см
• Външен кашон (л x Ш x В): 11,3 x 11,2 x 4,1 инч
• Нето тегло: 0,99 кг
• Нето тегло: 2,183 lb
• Бруто тегло: 1,63 кг
• Бруто тегло: 3,593 lb
• Тегло с опаковката: 0,64 кг
• Тегло с опаковката: 1,411 lb
•
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