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Napájanie
• Batérie pribalené: áno
• Typ batérie: Alkalická batéria AA / LR6
• Počet batérií: 3

Technické špecifikácie
• Obalový materiál: ABS
• Typ žiarovky: KPR103
• Napätie žiarovky: 3.6 V

"Green" špecifikácie
• Baliaci materiál: Lepenka, PET
• Typ balenia: Bublinkový obal

Rozmery
• Množstvo hlavnej lepenky: 6
• Rozmery vonkajšej lepenky Š x H x V: 205 x 290 

x 160 mm
• Rozmery produktu (ŠxHxV): 125 x 265 x 32 mm
• Hmotnosť produktu: 0 182 kg
•

Baterka
Vrecková  

Technické údaje

Dátum vydania  
2009-02-12

Verzia: 6.0.7

12 NC: 9082 100 02598
EAN: 87 11500 81653 5

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez 
oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke 
Philips Electronics N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com
SBCF

Najdôlež

Kryptóno
Miniatúrna
výkonu pou
svetla ako š

Vopred z
Vďaka vytva
poskytuje n

Odolné v
Špeciálne p
otrasom za
spôsobenéh

Nylonový
Vďaka tom
zabraňuje v
ruky.

Vrátane t
Odporúčan
pribalené v
L220/01

itejšie f

vá žiarov
 žiarovka, v
žíva kryptó
tandardná 

aostrený 
rovanej šoš

ajoptimálne

oči otraso
lastové aleb
braňuje poš
o otrasmi.

 remieno
uto remienk
 jej páde, a

roch bat
é batérie Ph
 balení a um
ka Philips
 ktorej sa pre zvýšenie svetelného 
nový plyn, ponúka o 70% viac 
žiarovka.

lúč
ovke a/alebo odrazovému sklu lúč 
jší svetelný výkon a ostrosť.

m
o gumené puzdro odolné voči 
kodeniu vašej baterky 

k
u sa baterka ľahko prenáša a 
k sa vám náhodou vyšmykne z 

érií PowerLife AA
ilips pre daný produkt sú 
ožňujú jeho okamžité použitie.
B

unkcie

http://www.philips.com

