
 

 

Philips LightLife
Φακός

Μεταλλικός φακός τσέπης

SFL2100
Δώστε φως στη ζωή σας!

Με αυτόν τον μεταλλικό φακό τσέπης εσωτερικών χώρων
H σειρά φακών LightLife ανταποκρίνεται απόλυτα στις ανάγκες και τον προϋπολογισμό 
σας. Κατασκευασμένοι από υλικά υψηλής ποιότητας, οι φακοί LightLife διαθέτουν 
τεχνολογία φωτισμού για βέλτιστη ένταση της δέσμης φωτός και διάρκεια ζωής.

Κορυφαία απόδοση
• Η λυχνία κενού Philips έχει μεγαλύτερη απόδοση στο φωτισμό

Ευκολία στη χρήση
• Η προ-εστιασμένη δέσμη παράγει βέλτιστο φωτισμό και εστίαση



 Λυχνία κενού Philips
Μια μικροσκοπική λυχνία στην οποία, αντί για 
αέριο, χρησιμοποιείται κενό για αύξηση του 
φωτισμού.

Προ-εστιασμένη δέσμη
Χάρη στον προδιαμορφωμένο φακό ή/και το 
κάτοπτρο, η δέσμη παρέχει βέλτιστη εστίαση και 
φωτισμό.
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Ρεύμα
• Συμπεριλαμβάνονται μπαταρίες: Όχι
• Τύπος μπαταριών: Ψευδαργύρου-άνθρακα 3R12
• Αριθμός μπαταριών: 1

Τεχνικές προδιαγραφές
• Υλικό περιβλήματος: Σιδερένια πλάκα
• Τύπος λάμπας: PR3
• Τάση λάμπας: 3,6 V

Προδιαγραφές προστασίας 
περιβάλλοντος
• Υλικό συσκευασίας: Συσκευασία, PET
• Τύπος συσκευασίας: Νάιλον σακούλα

Διαστάσεις συσκευασίας
• EAN: 87 12581 33089 7
• Αριθμός συμπεριλαμβανόμενων προϊόντων: 1
• Τύπος συσκευασίας: Μπλίστερ
• Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 

7,1 x 17,1 x 3,9 εκ.
• Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 

2,8 x 6,7 x 1,5 ίντσες
• Καθαρό βάρος: 0,1 κ.
• Καθαρό βάρος: 0,220 lb
• Μικτό βάρος: 0,104 κ.
• Μικτό βάρος: 0,229 lb
• Καθαρό απόβαρο: 0,004 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,009 lb

Εξωτερική συσκευασία
• EAN: 87 12581 33090 3
• Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή: 12
• Εξωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 

23,8 x 21,6 x 8,3 εκ.
• Εξωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 

9,4 x 8,5 x 3,3 ίντσες
• Καθαρό βάρος: 1,2 κ.
• Καθαρό βάρος: 2,646 lb
• Μικτό βάρος: 1,39 κ.
• Μικτό βάρος: 3,064 lb
• Καθαρό απόβαρο: 0,19 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,419 lb
•
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