
 

 

Philips LightLife
Fener

Kalem fener

SFL2110
Hayatınızı aydınlatın

Bu kalem fener ile
İstediğiniz fener tipini seçebilirsiniz, Lightlife ürün serisi, gereksinimlerinizi mükemmel bir 
şekilde karşılar. Kaliteli malzemeden üretilen her LightLife ürününde, en iyi ışık yoğunluğu 
ve uzun ömür sağlayan bir aydınlatma teknolojisi kullanılmıştır.

En Yüksek Performans
• Philips Vacuum ampul daha fazla ıșık verimi sağlar

Kullanım kolaylığı
• Önceden odaklanmıș ıșın demeti, en iyi ıșık çıkıșını ve odağı sağlar
• Darbelere karșı dayanıklı muhafaza, darbelerden kaynaklanabilecek hasarları önler
• Kayma önleyici sistem, fenerinizin eğik yüzeylerde kaymasını önler
• 2x PowerLife AAA pil ile birlikte tek parça satın alırsınız



 Philips Vacuum ampul
Ișık verimini artırmak için minyatür ampulde gaz 
yerine vakum kullanılmaktadır.

Önceden odaklanmıș ıșın demeti
Önceden ayarlanmıș mercek ve/veya yansıtıcılar 
sayesinde ıșın demeti en iyi ıșık çıkıșını ve odağı 
sağlar.

Darbelere dayanıklı
Darbelere dayanıklı özel plastik veya kauçuk 
muhafaza, fenerinizin darbe sonucu hasar görmesini 
önler.

Kayma önleyici sistem
Lamba muhafazasının özel șekli, eğik düzeylerde 
kaymamasını garanti eder ve fenerinizin her zaman 
elinizin altında olmasını sağlar.
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Güç
• Piller dahildir
• Pil tipi: AAA / LR03 Alkalin
• Pil sayısı: 2

Teknik spesifikasyonlar
• Muhafaza malzemesi: Alüminyum
• Ampul tipi: LE222
• Ampul voltajı: 2,25 V

Çevre Dostu Teknik Özellikler
• Ambalaj malzemesi: Karton, PET
• Ambalaj türü: Blister ambalaj

Ambalaj boyutları
• EAN: 87 12581 33116 0
• Birlikte verilen ürün sayısı: 1
• Ambalaj türü: Plastik paket
• Ambalaj boyutları (G x Y x D): 9,6 x 25,4 x 2 cm

• Ambalaj boyutları (G x Y x D): 3,8 x 10,0 x 0,8 inç
• Net ağırlık: 0,034 kg
• Net ağırlık: 0,075 lb
• Brüt ağırlık: 0,055 kg
• Brüt ağırlık: 0,121 lb
• Dara ağırlığı: 0,021 kg
• Dara ağırlığı: 0,046 lb

Dıș Karton
• EAN: 87 12581 33117 7
• Ambalaj sayısı: 10
• Dıș karton (L x G x Y): 26.4 x 13,9 x 11 cm
• Dıș karton (L x G x Y): 10,4 x 5,5 x 4,3 inç
• Net ağırlık: 0,34 kg
• Net ağırlık: 0,750 lb
• Brüt ağırlık: 0,66 kg
• Brüt ağırlık: 1,455 lb
• Dara ağırlığı: 0,32 kg
• Dara ağırlığı: 0,705 lb
•
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