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Philips LightLife
Lanterna

Desenhado para interior

SBCFL242



 

Potência
• Pilhas incluídas
• Tipo de bateria: D / LR20 Alcalina
• Número de pilhas: 2

Especificações Técnicas
• Material da estrutura: ABS
• Tipo de lâmpada: KPR102
• Tensão da lâmpada: 2,4 V

Especificações ecológ.
• Gravação de CD de início sincronizado: Caixa, 

PET
• Tipo de embalagem: Blister Clamshell

Dimensões
• Quantidade de caixas principais: 6
• Dimensões da caixa exterior (LxPxA): 305 x 385 

x 171 mm
• Dimensões do produto (LxPxA): 150 x 305 x 70 

mm
• Peso do produto: 0,183 kg
•

Lanterna
Desenhado para interior  

Especificações

Data de publicação  
2009-02-12

Versão: 5.0.6

12 NC: 9082 100 02601
EAN: 87 11500 81657 3

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem 
aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de 
Koninklijke Philips Electronics N.V. ou dos respectivos 
detentores. 

www.philips.com
SBCF

Produto

Lâmpada
Lâmpada e
para aume
que numa l

Raio pré-
Graças a um
raio propor

Resistent
Uma estrut
resistente a

2 pilhas P
As pilhas Ph
incluídas na
utilizá-lo de
L242/01

s em de

 de criptó
m miniatura
ntar a inten
âmpada no

focado
a lente pr

ciona a mel

e ao choq
ura especia
 choques ev

owerLife
ilips aconse
 embalagem
 imediato.
nio Philips
 em que o gás crípton é utilizado 
sidade da luz até mais 70% do 
rmal.

é-adaptada e/ou um reflector, o 
hor intensidade de luz e focagem.

ue
l em plástico ou em borracha 
ita danos na sua lanterna.

 D incluídas
lhadas para o produto estão 
, para que possa começar a 
B

staque

http://www.philips.com

