
 

 

Philips LightLife
Lanternă

Stilou cu LED-uri

SFL2050
Beneficiaţi de lumină oriunde, oricând!

Cu această lanternă stilou cu LED-uri
Lanterna stilou cu LED-uri, subţire, din aluminiu corespunde nevoii dvs. de lumină mică, 
dar puternică. Realizată din materiale de înaltă calitate, fiecare lanternă stilou cu LED-uri 
beneficiază de tehnologie de iluminare pentru utilizare optimă.

Performanţă superioară
• LED de înaltă performanţă de 0,5 W pentru lumină mai puternică
• Distanţă a fasciculului de 17 metri
• Timp de funcţionare de 17 ore
• Putere de 9 lumeni
• LED incasabil cu până la 100.000 ore durată de viaţă
• Carcasă antișoc

Ușurinţă în utilizare
• Design cu greutate redusă și clemă robustă pentru buzunar
• 2 baterii alcaline AAA incluse pentru un pachet complet



 Clemă robustă pentru buzunar
Graţie designului ușor și clemei robuste pentru 
buzunar, lanterna stilou cu LED-uri este ușor de 
transportat în poșetă sau buzunar, ceea ce o face 
tovarășul ideal de călătorie.

Carcasă antișoc
Carcasa solidă și robustă a acestei lanterne este 
concepută special pentru a preveni deteriorarea 
cauzată de șocuri, asigurând performanţe optime ale 
lanternei.

LED de înaltă performanţă de 0,5 W
LED-ul este de până la 5 ori mai luminos, face ca 
bateria să aibă o durată de viaţă de până la 10 ori mai 
mare, iar LED-urile durează până la 50.000 ~ 100.000 
de ore de lumină, în comparaţie cu un bec standard 
cu kripton.
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Alimentare
• Baterii incluse
• Număr de baterii: 2
• Tip baterie: Baterie AAA / LR03 alcalină

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

Dimensiuni produs
• Dimensiuni produs (L x Î x A): 1,2 x 14,2 x 1,7 cm
• Greutate: 0,014 kg

Dimensiunile ambalajului
• Tipul amplasării pe rafturi: Dummy

• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 10 x 22,5 x 2 cm
• Greutate netă: 0,034 kg
• Greutate brută: 0,06 kg
• Greutate proprie: 0,026 kg
• EAN: 87 12581 59940 9
• Număr de produse incluse: 1
• Tip ambalaj: Dummy

Cutie exterioară
• Cutie exterioară (L x L x Î): 24 x 15,5 x 13 cm
• Greutate netă: 0,408 kg
• Greutate brută: 0,86 kg
• Greutate proprie: 0,452 kg
• EAN: 87 12581 59941 6
• Număr de ambalaje: 12
•
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