
 

 

Philips LightLife
elemlámpa

• Gumi

SFL5561
Tegye világosabbá életét!

Ezzel az ütés- és vízálló kültéri 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
• Rendkívül alacsony energiafogyasztás
• A vaku hússzor tovább működik
• Az 50 000 óra élettartamú LED szükségtelenné teszi a cserét
• Az innovatív LED technológia rendkívül hosszú működési időt biztosít

Egyszerű használat
• Az előfókuszált fénycsóva optimális minőségű fényt és fókuszt biztosít.
• A zseblámpát gumi burkolat védi a ráfröccsenő víztől
• A zseblámpát olajtól és zsírtól védő anyag
• Az ütésálló burkolat véd az ütések okozta károsodásoktól
• A nylon pánt segítségével sosem fogja elveszíteni zseblámpáját.
• Az egyszeri vásárlással 2 db ExtremeLife AA elemhez juthat



 3 * (5 MM) 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.

Cseppálló és vízálló
Gumi tömítőgyűrű és burkolat védi a zseblámpát a 
víztől, ezért bármilyen időjárás esetén használhatja.

Olaj- és zsírálló
A különleges borítású gumi burkolat védi a 
zseblámpát az olajtól és zsírtól.

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

Nylon pánt
A pánttal könnyen és biztonságosan viselheti a 
zseblámpát.

2 db ExtremeLife AA elemet tartalmaz
A csomag tartalmazza a termékhez ajánlott Philips 
akkumulátorokat, így azt akár azonnal használhatja.
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Tápellátás
• Tartozék akkumulátorok
• Akkumulátor típusa: AA / LR6 alkáli
• Elemek száma: 2

Műszaki adatok
• készülékház anyaga: Természetes gumi
• Izzó típusa: LED
• Izzó feszültsége: 3,2 V

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

Méret csomagolással együtt
• EAN: 87 12581 33122 1
• Mellékelt termékek száma: 1
• Csomagolás típusa: Fólia
• Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 

12,8 x 26,8 x 5,9 cm
• Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 

5,0 x 10,6 x 2,3 hüvelyk
• Nettó tömeg: 0,165 kg
• Nettó tömeg: 0,364 lb
• Bruttó tömeg: 0,225 kg
• Bruttó tömeg: 0,496 lb
• Táratömeg: 0,06 kg
• Táratömeg: 0,132 lb

Külső kartondoboz
• EAN: 87 12581 33123 8
• Fogyasztói csomagolások száma: 6
• Külső kartondoboz (L x Sz x Ma): 

28,6 x 28,4 x 10,4 cm
• Külső kartondoboz (L x Sz x Ma): 

11,3 x 11,2 x 4,1 hüvelyk
• Nettó tömeg: 0,99 kg
• Nettó tömeg: 2,183 lb
• Bruttó tömeg: 1,63 kg
• Bruttó tömeg: 3,593 lb
• Táratömeg: 0,64 kg
• Táratömeg: 1,411 lb
•

Műszaki adatok
Elemlámpa
Gumi
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