
 

 

Philips LightLife
Baterka

Kovová vrecková

SFL2100
Rozžiarte si život!

s touto kovovou vreckovou baterkou pre interiérové použitie
Bez ohľadu na to, akú baterku chcete, rad LightLife dokonale vyhovie vašim potrebám a 
finančným možnostiam. Každá baterka LightLife je vybavená technológiou osvetlenia pre 
optimálnu intenzitu lúča a životnosť.

Vrcholový výkon
• Vákuová žiarovka Philips má efektívnejší svetelný výkon

Jednoduché používanie
• Vopred zaostrený lúč s optimálnym svetelným výkonom a ostrosťou



 Vákuová žiarovka Philips
Miniatúrna žiarovka, v ktorej sa pre zvýšenie 
svetelného výkonu využíva namiesto plynu vákuum.

Vopred zaostrený lúč
Vďaka vytvarovanej šošovke a/alebo odrazovému 
sklu lúč poskytuje najoptimálnejší svetelný výkon a 
ostrosť.
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Príkon
• Batérie pribalené: Nie
• Typ batérie: 3R12 zinkovo-uhlíková
• Počet batérií: 1

Technické špecifikácie
• Obalový materiál: Železná platnička
• Typ žiarovky: PR3
• Napätie žiarovky: 3,6 V

"Green" špecifikácie
• Baliaci materiál: Lepenka, PET
• Typ balenia: Umelohmotný obal

Rozmery balenia
• EAN: 87 12581 33089 7
• Počet kusov výrobkov v balení: 1
• Typ balenia: Balenie blister
• Rozmery balenia (Š x V x H): 7,1 x 17,1 x 3,9 cm

• Rozmery balenia (Š x V x H): 2,8 x 6,7 x 1,5 palec
• Čistá hmotnosť: 0,1 kg
• Čistá hmotnosť: 0,220 lb
• Hmotnosť brutto: 0,104 kg
• Hmotnosť brutto: 0,229 lb
• Hmotnosť obalu: 0,004 kg
• Hmotnosť obalu: 0,009 lb

Vonkajšia lepenka
• EAN: 87 12581 33090 3
• Počet užívateľských balení: 12
• Vonkajší kartón (D x Š x V): 23,8 x 21,6 x 8,3 cm
• Vonkajší kartón (D x Š x V): 9,4 x 8,5 x 3.3 palec
• Čistá hmotnosť: 1,2 kg
• Čistá hmotnosť: 2,646 lb
• Hmotnosť brutto: 1,39 kg
• Hmotnosť brutto: 3,064 lb
• Hmotnosť obalu: 0,19 kg
• Hmotnosť obalu: 0,419 lb
•

Technické údaje
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