
 

 

Philips LightLife
Lanterna

Lanterna de bolso

SFL2100
Ilumine a sua vida!

Com esta lanterna de bolso metálica para uso no interior
Independentemente do tipo de lanterna que precisa, a gama LightLife responde perfeitamente às 
suas necessidades e orçamento. Feitas com materiais de qualidade, as LightLife estão equipadas 
com uma lâmpada Philips genuína, para a melhor intensidade de iluminação e vida útil.

Excelente desempenho
• A lâmpada de vácuo da Philips emite uma luz mais eficaz

Fácil de Utilizar
• O raio pré-focado proporciona a melhor saída de luz e focagem



 Lâmpada de vácuo Philips
Uma lâmpada em miniatura na qual, em vez de gás, é 
utilizado vácuo para aumentar a emissão de luz.

Raio pré-focado
Graças a uma lente pré-adaptada e/ou um reflector, 
o raio proporciona a melhor intensidade de luz e 
focagem.
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Alimentação
• Pilhas incluídas: Não
• Tipo de pilhas: 3R12 Zinco-carbono
• Número de pilhas: 1

Especificações técnicas
• Material da estrutura: Placa de ferro
• Tipo de lâmpada: PR3
• Tensão da lâmpada: 3,6 V

Especificações ecológ.
• Gravação de CD de início sincronizado: Caixa, PET
• Tipo de embalagem: Saco plást.

Dimensões da embalagem
• EAN: 87 12581 33089 7
• Número de produtos incluídos: 1
• Tipo de embalagem: Blister
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

7,1 x 17,1 x 3,9 cm
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

2,8 x 6,7 x 1,5 polegada
• Peso líquido: 0,1 kg
• Peso líquido: 0,220 lb
• Peso bruto: 0,104 kg
• Peso bruto: 0,229 lb
• Tara: 0,004 kg
• Tara: 0,009 lb

Embalagem exterior
• EAN: 87 12581 33090 3
• Número de embalagens para o consumidor: 12
• Embalagem exterior (C x L x A): 

23,8 x 21,6 x 8,3 cm
• Embalagem exterior (C x L x A): 

9,4 x 8,5 x 3,3 polegada
• Peso líquido: 1,2 kg
• Peso líquido: 2,646 lb
• Peso bruto: 1,39 kg
• Peso bruto: 3,064 lb
• Tara: 0,19 kg
• Tara: 0,419 lb
•
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