
 

 

Philips Flashlights
Φακός

Μπρελόκ LED

SFL2101
Φως ανά πάσα στιγμή, όπου κι αν είστε!

Με το μπρελόκ LED
Αυτό το μικρό μεταλλικό μπρελόκ LED είναι ο ιδανικός φακός για τις μετακινήσεις 
σας! Κατασκευασμένο από αλουμίνιο υψηλής ποιότητας, το κάθε μπρελόκ LED είναι 
γεμάτο με τεχνολογία φωτισμού για αξιόπιστη χρήση.

Κορυφαία απόδοση
• LED 5 χιλ.
• Άθραυστη συστοιχία LED με διάρκεια ζωής έως και 50.000 ώρες
• Απόδοση φωτισμού 5 lumen
• Εμβέλεια φωτεινής δέσμης: 22 μέτρα
• Χρόνος λειτουργίας: 15 ώρες
• Περίβλημα ανθεκτικό στους κραδασμούς
• Οι δακτύλιοι στεγανοποίησης από καουτσούκ αποτρέπουν τις ζημιές από την είσοδο 
νερού στο φακό

• Αδιάβροχο κυρίως σώμα

Ευκολία στη χρήση
• Ανθεκτικό μπρελόκ μικρού μεγέθους για εύκολη μεταφορά
• Αντιολισθητική λαβή από καουτσούκ
• 1 αλκαλική μπαταρία Power AAA (περιλαμβάνεται στη συσκευασία), για άμεση χρήση



 LED 5 χιλ.
Το LED είναι 5 φορές πιο φωτεινό, η μπαταρία 
διαρκεί έως και 10 φορές περισσότερο και η 
συσκευή προσφέρει επιπλέον έως 50.000 ~ 
100.000 ώρες φωτός σε σύγκριση με τους 
τυπικούς λαμπτήρες krypton.

Αντιολισθητική λαβή από καουτσούκ
Χάρη στην αντιολισθητική λαβή από καουτσούκ, 
μπορείτε να μεταφέρετε παντού το φακό σας με 
άνεση και ασφάλεια. Είναι η λεπτομέρεια που κάνει 
τη διαφορά.
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Ρεύμα
• Συμπεριλαμβάνονται μπαταρίες: Και
• Αριθμός μπαταριών: 1
• Τύπος μπαταριών: Αλκαλική μπαταρία AAA / 

LR03

Προδιαγραφές προστασίας 
περιβάλλοντος
• Υλικό συσκευασίας: Συσκευασία, PET
• Τύπος συσκευασίας: Συσκευασία Sandwich 
μπλίστερ

Διαστάσεις προϊόντος
• Διαστάσεις προϊόντος (Π x Υ x Β): 

1,85 x 9 x 1,4 εκ.
• Βάρος: 0,025 κ.

Διαστάσεις συσκευασίας
• Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 

6,7 x 15 x 2 εκ.
• Καθαρό βάρος: 0,036 κ.
• Μικτό βάρος: 0,045 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,009 κ.
• EAN: 87 12581 65995 0
• Αριθμός συμπεριλαμβανόμενων προϊόντων: 1
• Τύπος συσκευασίας: Μπλίστερ
• Τύπος τοποθέτησης σε ράφι: Ανάρτηση

Εξωτερική συσκευασία
• Εξωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 

24 x 16,5 x 6 εκ.
• Καθαρό βάρος: 0,432 κ.
• Μικτό βάρος: 0,67 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,238 κ.
• Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή: 12
• GTIN: 1 87 12581 65995 7
•
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