
ozjaśni Twoje życie!
R
Aluminio

Nieważne, jak

nadwerężając 

i aluminium, je

światła i żywo

Najlep
• Kryp

Łatwa
• Obr
• Gum
• Odp
• Nylo
• Wsz
wa latarka kieszonkowa

ą latarkę chcesz kupić — gama latarek LightLife zaspokoi Twoje potrzeby, nie 

budżetu. Każda latarka LightLife, wykonana z wysokiej jakości tworzyw sztucznych, gumy 

st wyposażona w oryginalną żarówkę firmy Philips zapewniającą optymalną intensywność 

tność.

sza wydajność
tonowa żarówka Philips zapewnia strumień świetlny silniejszy o 70%

 obsługa
otowa obudowa umożliwia poszerzenie lub zwężenie strumienia światła
owa obudowa chroni latarkę przed wodą
orna na wstrząsy obudowa doskonale znosi uderzenia
nowy pasek zapobiega zgubieniu latarki
ystko w komplecie — zawiera 2 baterie AA ExtremeLife
 

Philips LightLife
Latarka

Aluminium

SBCFL146



 

Zasilanie
• Baterie w zestawie
• Rodzaj baterii: Alkaliczna AA / LR6
• Liczba baterii: 2

Specyfikacja techniczna
• Materiał obudowy: Aluminium anodyzowane
• Typ żarówki: KPR104
• Napięcie żarówki: 2,2 V

Charakterystyka ekologiczna
• Materiały opakowaniowe: Karton, tworzywo PET
• Rodzaj opakowania: Blister składany

Wymiary
• Ilość szt. w opakowaniu zbiorczym: 6
• Wymiary zewnętrzne kartonu (SxGxW): 164 x 

277 x 150 mm
• Wymiary produktu (SxGxW): 110 x 250 x 30 mm
• Waga produktu: 0,192 kg
•
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