
 

 

Philips Flashlights
Zaklamp

Sleutelhanger-LED

SFL2101
Altijd en overal licht bij de hand

Met deze sleutelhanger-LED
Deze kleine en compacte metalen sleutelhanger-LED is ideaal voor donkere omgevingen, 
waar u ook bent! Elke sleutelhanger is gemaakt van hoogwaardig aluminium en zit 
boordevol LED-technologie.

Topprestaties
• 5 mm LED
• Onbreekbare LED met een levensduur van wel 50.000 uur
• Lichtuitvoer van 5 lumen
• Lichtstraal tot 22 meter
• 15 uur gebruikstijd
• Schokbestendige behuizing
• Rubberen afsluitringen voorkomen waterschade
• Waterbestendige behuizing

Gebruiksgemak
• Compact formaat en robuuste sleutelhanger voor optimale draagbaarheid
• Slipvaste rubberen greep
• 1 AAA Power Alkaline-batterij meegeleverd, dus u bent in één keer klaar



 5 mm LED
LED-licht is tot wel 5 keer helderder en de batterij 
gaat tot wel 10 keer langer mee (50.000 - 100.000 
branduren) dan bij standaard kryptonlampen.

Slipvaste rubberen greep
Dankzij de slipvaste rubberen greep kunt u de 
zaklamp altijd stevig vasthouden. Het verschil zit hem 
echt in de details!
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Vermogen
• Inclusief batterijen
• Aantal batterijen: 1
• Batterijtype: AAA/LR03 alkaline

Ecologische specificaties
• Verpakkingsmateriaal: Karton, PET
• Verpakkingstype: Klapblister

Afmetingen van het product
• Afmetingen van product (B x H x D): 

1,85 x 9 x 1,4 cm
• Gewicht: 0,025 kg

Afmetingen van de verpakking
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

6,7 x 15 x 2 cm
• Nettogewicht: 0,035 kg
• Brutogewicht: 0,045 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,010 kg
• EAN: 87 12581 65995 0
• Aantal producten: 1
• Verpakkingstype: Blister
• Type schap: Ophanging

Omdoos
• Omdoos (L x B x H): 24 x 16,5 x 6 cm
• Nettogewicht: 0,420 kg
• Brutogewicht: 0,67 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,250 kg
• Aantal consumentenverpakkingen: 12
• GTIN: 1 87 12581 65995 7
•

Specificaties
Zaklamp
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