
 

 

Philips Flashlights
Фенерче

Светодиодно фенерче-писалка

SFL2150
Бъдете на светло - навсякъде, по всяко време!
с това светодиодно фенерче-писалка
Това елегантно алуминиево светодиодно фенерче-писалка е идеалният отговор на вашите 
нужди от малък, но ярък източник на светлина. Изработено от висококачествени материали 
и по най-съвременната осветителна технология, то дава оптимални резултати при ползване.

Върхова ефективност
• 0,2 W мощен светодиод за по-ярка светлина
• Нечуплив светодиод с живот до 100 000 часа
• 9 лумена светлоотдаване
• 15 метра обхват на лъча
• 17 часа време на работа
• Удароустойчив корпус

Лесна употреба
• Лека конструкция и стабилна щипка за джоб
• В комплект с 2 мощни алкални батерии тип AAA, за да имате всичко необходимо



 Стабилна щипка за джоб
Благодарение на леката си конструкция и 
стабилната щипка за джоб, светодиодното 
фенерче-писалка се носи лесно в чантата или 
джоба, а това го прави идеална компания, когато 
сте в движение

Удароустойчив корпус
Солидният и устойчив корпус на това фенерче е 
специално конструиран да предпазва от повреди 
вследствие удар, за да гарантира оптимална 
работа на фенерчето.

0,2 W мощен светодиод
Светодиодът е до 5 пъти по-ярък, животът на 
батерията е до 10 пъти по-дълъг в сравнение със 
стандартна криптонова крушка, а светодиодите 
издържат до 50 000 ~ 100 000 часа светене.
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Захранване
• Съдържа батерии
• Брой батерии: 2
• Тип батерия: AAA / LR03 алкална

Екологични спецификации
• Материал на опаковката: Картон, PET
• Тип опаковка: Блистер тип "сандвич"

Размери на изделието
• Габарити на продукта (Ш x В x Д): 

1,2 x 14,2 x 1,7 см
• Тегло: 0,01 кг

Габарити на опаковката
• Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 

10 x 22,5 x 2 см
• Нето тегло: 0,034 кг
• Бруто тегло: 0,06 кг
• Тегло на опаковката: 0,026 кг
• EAN: 87 12581 65994 3
• Брой включени продукти: 1
• Тип опаковка: Блистер
• Начин на поставяне: Окачен

Външен кашон
• Външен кашон (л x Ш x В): 24 x 15,5 x 13 см
• Нето тегло: 0,408 кг
• Бруто тегло: 0,86 кг
• Тегло на опаковката: 0,452 кг
• Брой потребителски опаковки: 12
• GTIN: 1 87 12581 65994 0
•
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