
 

 

Philips LightLife
Latarka

• Aluminium

SFL7380
Rozjaśni Twoje życie!

Aluminiowa latarka kieszonkowa
Nieważne, jaką latarkę chcesz kupić — gama latarek LightLife zaspokoi Twoje potrzeby. 
Każda latarka LightLife, wykonana z wysokiej jakości tworzyw sztucznych, jest wyposażona 
w technologię oświetleniową zapewniającą optymalną intensywność światła i żywotność.

Najlepsza wydajność
• Dioda LED Luxeon daje o 140% więcej światła niż zwykła żarówka
• Dioda LED świecąca przez 100 000 godzin bez konieczności wymiany
• Nowatorska technologia LED o niezwykle długim czasie działania

Łatwa obsługa
• Obrotowa obudowa umożliwia poszerzenie lub zwężenie strumienia światła
• Gumowa obudowa chroni latarkę przed wodą
• Odporna na wstrząsy obudowa doskonale znosi uderzenia
• Nylonowy pasek zapobiega zgubieniu latarki
• W zestawie znajdują się 3 baterie ExtremeLife AAA



 Dioda LED 3 W Luxeon
Dioda elektroluminescencyjna (LED) to specjalna 
dioda półprzewodnikowa, która daje efekt 
elektroluminescencji i zapewnia o 140% więcej 
światła niż standardowa żarówka.

100 000 godzin świecenia diody LED
Wymiana źródła światła przestaje być potrzebna 
wskutek niezwykle długiej żywotności diody LED.

Nowatorska technologia LED
Dioda LED to ulepszona, energooszczędna 
technologia oświetleniowa.

Regulowany strumień światła
Obracanie obudowy reflektora umożliwia 
oświetlenie konkretnego miejsca lub większego 
obszaru.

Bryzgoszczelna
Gumowe pierścienie uszczelniające i obudowa 
zapobiegają uszkodzeniu latarki przez wodę, dzięki 
czemu może ona być używana we wszystkich 
warunkach pogodowych.

Wstrząsoodporny
Specjalna, odporna na wstrząsy plastikowa lub 
gumowa obudowa chroni latarkę przed uderzeniami.

Nylonowy pasek
Pasek ten ułatwia przenoszenie latarki i zapobiega 
upuszczeniu w razie wyślizgnięcia się z ręki.

3 baterie ExtremeLife AAA w zestawie
Zalecane do tego produktu baterie Philips są 
dołączone do opakowania, umożliwiając 
natychmiastowe korzystanie z latarki.
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Zasilanie
• Zestaw z bateriami
• Rodzaj baterii/akumulatora: Alkaliczna AAA / LR03
• Liczba baterii lub akumulatorów: 3

Specyfikacja techniczna
• Materiał obudowy: Aluminium anodyzowane
• Typ żarówki: LED
• Napięcie żarówki: 3,9 V

Charakterystyka ekologiczna
• Materiał opakowania: Karton, Tworzywo PET
• Rodzaj opakowania: Blister obłożony kartonem

Wymiary opakowania
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

13 x 27 x 3,7 cm
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

5,1 x 10,6 x 1,5 cali

• Waga netto: 0,114 kg
• Waga netto: 0,251 lb
• Waga brutto: 0,165 kg
• Waga brutto: 0,364 lb
• Ciężar opakowania: 0,051 kg
• Ciężar opakowania: 0,112 lb

Karton zewnętrzny
• Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 

63 x 30,5 x 49 cm
• Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 

24,8 x 12 x 19,3 cali
• Waga netto: 5,472 kg
• Waga netto: 12,064 lb
• Waga brutto: 5,51 kg
• Waga brutto: 12,147 lb
• Ciężar opakowania: 0,038 kg
• Ciężar opakowania: 0,084 lb
•

Dane techniczne
Latarka
Aluminium
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