
 

 

„Philips“ Flashlights
Žibintuvėlis

Rašiklio tipo LED

SFL2150
Neliksite be šviesos, kad ir ką veiktumėte!

Su šiuo rašiklio tipo LED žibintuvėliu
Plonas iš aliuminio pagamintas rašiklio tipo LED žibintuvėlis puikiai tiks situacijose, kai reikia 
nedidelės, bet ryškios šviesos. Šis LED žibintuvėlis pagamintas iš aukštos kokybės 
medžiagų, su daugybe šviesos technologijų – optimaliam naudojimui.

Geriausias našumas
• 0,2 W didelio efektyvumo LED – ryškesnis apšvietimas
• Nedūžtantis LED, kurio naudojimo laikas iki 100 000 val.
• 9 liumenų šviesos srautas
• 15 metrų šviesos atstumas
• 17 valandų veikimo laikas
• Smūgiams atsparus korpusas

Lengva naudoti
• Lengva konstrukcija ir tvirtas kišenės spaustukas
• Supakuotos 2xAAA „Power Alkaline“ baterijos – įsigyjate viską kartu



 Tvirtas kišenės spaustukas
Lengva konstrukcija ir tvirtas kišenės spaustukas leis 
rašiklio tipo LED lengvai nešiotis rankinėje ar 
kišenėje – tai puikus kompanionas kelyje

Smūgiams atsparus korpusas
Šio žibintuvėlio vientisas ir tvirtas korpusas yra 
specialiai sukonstruotas taip, kad apsaugotų nuo 
gedimų, kuriuos gali sukelti smūgiai, – taip 
užtikrinama, kad žibintuvėlis veiktų optimaliai.

0,2 W didelio efektyvumo LED
LED apšvietimas yra iki 5 kartų ryškesnis, leidžia 
eksploatuoti akumuliatorių iki 10 kartų ilgiau ir LED 
lemputės šviečia 50 000 ~ 100 000 valandų, palyginti 
su standartinėmis kriptono lemputėmis.
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Maitinimas
• Baterijos pridedamos
• Maitinimo elementų skaičius: 2
• Baterijos tipas: AAA / LR03 šarminės

Ekologiškos specifikacijos
• Pakavimo medžiaga: Kartoninė dėžutė, PET
• Pakuotės tipas: Lizdinė pakuotė

Gaminio matmenys
• Gaminio matmenys (W x H x D): 

1,2 x 14,2 x 1,7 cm
• Svoris: 0,01 kg

Pakavimo matmenys
• Pakuotės matmenys (W x H x D): 

10 x 22,5 x 2 cm
• Grynasis svoris: 0,034 kg
• Bendras svoris: 0,06 kg
• Pakuotės svoris: 0,026 kg
• EAN: 87 12581 65994 3
• Pridedamų gaminių skaičius: 1
• Pakuotės tipas: Iškilimas
• Išdėstymo tipas: Pakabinti

Išorinė kartoninė dėžutė
• Outer carton (L x W x H): 24 x 15,5 x 13 cm
• Grynasis svoris: 0,408 kg
• Bendras svoris: 0,86 kg
• Pakuotės svoris: 0,452 kg
• Vartotojams skirtų pakuočių skaičius: 12
• GTIN: 1 87 12581 65994 0
•
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