
entru o viaţă mai luminoasă
P
Cu aceas

Indiferent de

și bugetului 

becuri Philip

Perfo
• Becu

Ușor 
• Fasc
• Carc
• Carc
• Pach
tă lanternă pt. exterior rezistentă la apă și șocuri

 tipul de lanternă pe care îl doriţi, gama Lightlife corespunde perfect nevoilor 

dvs. Realizate din materiale de calitate, lanternele Lightlife sunt dotate cu 

s originale pentru iluminare și durată de viaţă optime.

rmanţă superioară
l Philips cu kripton oferă cu 70% mai multă lumină

de utilizat
iculul prefocalizat oferă lumină și focalizare optime
asa din cauciuc protejează lanterna în caz de stropire
asa antișoc nu se deteriorează la șocuri
et complet - Include 2 baterii D PowerLife
 

Philips LightLife
Lanternă

Eleganţă și cauciuc

SBCFL261



 

Alimentare
• Baterii incluse
• Tip baterie: Baterie D / LR20 alcalină
• Număr de baterii: 2

Specificaţii tehnice
• Material carcasă: Cauciuc natural
• Tip bec: KPR102
• Tensiune bec: 2,4 V

Specificaţii pentru protecţia mediului
• Material de împachetat: Cutie, PET
• Tip ambalaj: Ambalaj clemă

Dimensiuni
• Cantitate bax: 6
• Dimensiuni exterioare cutie (LxAxÎ): 305 x 385 x 

171 mm
• Dimensiuni produs (LxAxÎ): 150 x 305 x 70 mm
• Greutate produs: 0,183 kg
•

Lanternă
Eleganţă și cauciuc  
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