
 

 

Philips LightLife
elemlámpa

Pro Headlight LED

SFL6050
Fedezze fel a szabad természetet

Ezzel a Pro Headlight LED fejlámpával
A Pro Headlight LED fejlámpa tökéletes megoldás olyan tevékenységeknél, ahol mindkét 
kézre szükség van. A könnyű, sokoldalú fejlámpa a legmesszemenőbbekig kényelmes, és 
ideális olyan sporttevékenységekhez, mint a túrázás vagy a mountain biking.

Kiváló teljesítmény
• 0,5 W-os nagy teljesítményű LED a nagyobb fény érdekében
• 80/40 méteres kétféle fényerő biztosít optimális hatótávolságot
• 4 órányi üzemidő
• 25 lumenes fénykibocsátás
• Törhetetlen LED akár 100 000 órás élettartammal
• Az előfókuszált fénycsóva optimális minőségű fényt és fókuszt biztosít.
• A gumi tömítőgyűrűk védelmet biztosítanak a víz okozta károsodással szemben
• Ütésálló burkolat
• Vízálló burkolat

Egyszerű használat
• Könnyű kivitel a kényelmes használat érdekében
• Puha, rugalmas, szabályozható fejpánt a tökéletes illeszkedésért
• Forgatható, így irányítható a fény-nyaláb iránya
• 3 db AAA Power Alkaline elem a zseblámpával együtt vásárolható meg



 0,5 W-os nagy teljesítményű LED
A hagyományos kripton égőkhöz viszonyítva a LED-
es technológia akár 5-ször erősebb fényt, és akár 10-
szer hosszabb akkumulátor-élettartamot biztosít, a 
LED-ek élettartama pedig 50 000 ~ 100 000 óra.

Kétféle, 80/40 m hatótávolság
A Pro Headlight LED elemlámpa kétféle fényerő-
beállítással is rendelkezik, így a készülék használata 
roppant kényelmes. 80 és 40 méteres hatótávolság 
közül választhat, így minden kültéri feladathoz 
megtalálhatja a megfelelő megoldást.

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

Forgatható
Forgatható, így a fénynyalábot pontosan oda 
irányíthatja, ahol szüksége van rá.

Ütésálló burkolat
A zseblámpa tömör, robusztus burkolatát 
kifejezetten arra tervezték, hogy védelmet nyújtson 
az ütések okozta károsodásokkal szemben, 
biztosítva a zseblámpa optimális működését.
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