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Мощност
• Съдържа батерии: Не
• Тип батерия: AA / LR6 алкална

Технически спецификации
• Материал на корпуса: Естествен каучук
• Тип на крушката: KPR104
• Напрежение на крушката: 2,2 V

Екологични спецификации
• Материал на опаковката: Картон, PET
• Тип опаковка: Отвор за окачане

Размери
• Количество в общия кашон: 6
• Размери на външния кашон (ШxДxВ): 155 x 345 

x 115 мм
• Размери на изделието (ШxДxВ): 110 x 250 x 35 

мм
• Тегло на изделието: 0,122 кг
•

Фенерче
Гумен  

Спецификации

Дата на издаване  
2009-02-12

Версия: 6.0.7

12 NC: 9082 100 02594
EAN: 87 11500 85066 9

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без 
предупреждение. Търговските марки са собственост 
на Koninklijke Philips Electronics N.V. или на 
съответните си притежатели.

www.philips.com
SBCF

Акценти

Криптон
Миниатюр
ксенон, за 
70 % спря

Предвар
Благодарен
и/или рефл
осветяван

Устойчив
Гумените 
на водата
да го изпол
условия.

Удароус
Тялото от
или гума пр
при удари.

Щанга п
Специална
гарантира
повърхност
е под ръка

Найлоно
Тази каишк
потребит
навсякъде 
се изплъзн
L160/01

 на про

ова круш
на крушка

да бъде пов
мо това на

ително ф
ие на пред
ектор, лъ
е и насочва

о на вод
уплътните
 да повред
звате при

тойчиво
 специалн
едотврат

ротив пл
 форма на
, че то ням
и, и по то

.

ва каишк
а предост
еля - улесн
и не позвол
е от ръкат
ка Philips
, в която се използва газът 
ишено светлоотдаването с до 
 обикновените крушки.

окусиран лъч
варително оформената леща 

чът осигурява най-доброто 
не.

ни пръски
лни пръстени и корпус пречат 

и фенерчето и ви позволяват 
 всякакви метеорологични 

а удароустойчива пластмаса 
ява повреждане на фенерчето 

ъзгане
 корпуса на фенерчето 
а да се търкаля по наклонени 
зи начин фенерчето винаги ви 

а
авя допълнително удобство на 
ява носенето на фенерчето 
ява то да падне, ако случайно 
а ви.
B

дукта

http://www.philips.com

