
 

 

Philips Flashlights
Baterka

LED svetlo na kľúčenku

SFL2101
Posvieťte si kdekoľvek a kedykoľvek!

Vďaka tejto LED baterke na kľúčenku
Táto kompaktná miniatúrna LED baterka na kľúčenku je dokonalé riešenie, ktoré môžete 
mať vždy pri sebe! Je vyrobená z kvalitného hliníka a obsahuje svetelnú technológiu diód 
LED, ktorá je na toto použitie optimálna.

Špičkový výkon
• 5 mm dióda LED
• Nerozbitná dióda LED so životnosťou až 50 000 hodín
• Svetelný výkon 5 lúmenov
• Dosah lúča 22 metrov
• Výdrž pri používaní 15 hodín
• Puzdro odolné voči otrasom
• Gumené tesniace krúžky zabraňujú poškodeniu spôsobenému vodou
• Vodotesné telo

Jednoduché používanie
• Kompaktná a odolná kľúčenka na jednoduché prenášanie
• Protišmykové gumené držadlo
• Pribalená 1 batéria Power Alkaline typu AAA – jeden nákup



 5 mm dióda LED
Dióda LED je až 5-krát jasnejšia, a vďaka nej vydrží 
baterka svietiť 10-krát dlhšie. Životnosť diódy LED 
je 50 000 – 100 000 hodín svietenia, v porovnaní s 
bežnou kryptónovou žiarovkou.

Protišmykové gumené držadlo
Vďaka jedinečnému protišmykovému gumenému 
držadlu môžete baterku pevne uchopiť.
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Príkon
• Batérie pribalené: áno
• Počet batérií: 1
• Typ batérie: Alkalická batéria AAA / LR03

"Green" špecifikácie
• Baliaci materiál: Lepenka, PET
• Typ balenia: Stlačené balenie

Rozmery produktu
• Rozmery produktu (Š x V x H): 1,85 x 9 x 1,4 cm
• Hmotnosť: 0,025 kg

Rozmery balenia
• Rozmery balenia (Š x V x H): 6,7 x 15 x 2 cm

• Hmotnosť netto: 0,036 kg
• Hmotnosť brutto: 0,045 kg
• Hmotnosť obalu: 0,009 kg
• EAN: 87 12581 65995 0
• Počet zabalených kusov výrobkov: 1
• Typ balenia: Figurína
• Typ policového umiestnenia: Figurína

Vonkajší kartón
• Vonkajší kartón (D x Š x V): 24 x 16,5 x 6 cm
• Hmotnosť netto: 0,432 kg
• Hmotnosť brutto: 0,67 kg
• Hmotnosť obalu: 0,238 kg
• Počet užívateľských balení: 12
• GTIN: 1 87 12581 65995 7
•

Technické údaje
Baterka
LED svetlo na kľúčenku
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