
 

Philips LightLife
svítilna

Kovová kapesní

SFL2100
Prosvětlete svůj život!

S touto kovovou kapesní svítilnou pro vnitřní použití
Ať už chcete jakýkoli typ svítilny, řada LightLife vždy perfektně odpovídá vašim 
představám i rozpočtu. Každá svítilna LightLife je vyrobena z kvalitních materiálů a je 
vybavena technologií osvětlení zajišťující optimální intenzitu paprsku a životnost.

Špičkový výkon
• Vakuová žárovka Philips poskytuje efektivnější světelný výstup

Snadné použití
• Předem zaostřený paprsek poskytuje optimální světelný výstup a zaostření.
 



 Vakuová žárovka Philips
Miniaturní žárovka, ve které je místo plynu použito 
vakuum, aby se dosáhlo většího světelného výstupu.

Předem zaostřený paprsek
Díky čočce s přednastaveným tvarem anebo 
reflektoru poskytuje paprsek optimální světelný 
výstup a zaostření.
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Spotřeba
• Baterie dodávány s přístrojem: Ne
• Typ baterie: 3R12 zinkouhlíková
• Počet baterií: 1

Technické údaje
• Materiál krytu: Litinový podnos
• Typ žárovky: PR3
• Napětí žárovky: 3,6 V

Ekologické specifikace
• Balicí materiál: Karton, PET
• Typ balení: Plastová sácek

Rozměry balení
• EAN: 87 12581 33089 7
• Počet zahrnutých výrobků: 1
• Typ balení: Plastikový obal
• Rozměry balení (Š x V x H): 7,1 x 17,1 x 3,9 cm

• Rozměry balení (Š x V x H): 2,8 x 6,7 x 1,5 palec
• Čistá hmotnost: 0,1 kg
• Čistá hmotnost: 0,220 lb
• Hrubá hmotnost: 0,104 kg
• Hrubá hmotnost: 0,229 lb
• Hmotnost obalu: 0 004 kg
• Hmotnost obalu: 0,009 lb

Vnější obal
• EAN: 87 12581 33090 3
• Počet spotřebitelských balení: 12
• Vnější obal (D x Š x V): 23,8 x 21,6 x 8,3 cm
• Vnější obal (D x Š x V): 9,4 x 8,5 x 3,3 palec
• Čistá hmotnost: 1,2 kg
• Čistá hmotnost: 2,646 lb
• Hrubá hmotnost: 1,39 kg
• Hrubá hmotnost: 3,064 lb
• Hmotnost obalu: 0,19 kg
• Hmotnost obalu: 0,419 lb
•
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