
 

 

Philips Flashlights
Zaklamp

Penlight LED

SFL2150
Altijd en overal licht bij de hand

Met deze Penlight LED-zaklamp
Deze slanke aluminium Penlight LED-lamp is weliswaar klein, maar levert stralend licht. 
De zaklamp is van kwaliteitsmaterialen gemaakt en uitgerust met moderne 
lichttechnologie.

Topprestaties
• Krachtige LED-lamp van 0,2W voor feller licht
• Onbreekbare LED met een levensduur van wel 100.000 uur
• Lichtsterkte 9 lumen
• Lichtstraal tot 15 meter
• Werkingstijd 17 uur
• Schokbestendige behuizing

Gebruiksgemak
• Licht ontwerp met stevige zakclip
• 2 AAA Power Alkaline-batterijen meegeleverd zodat u in één keer klaar bent



 Stevige zakclip
Dankzij het lichtgewicht ontwerp en de stevige 
zakclip kunt u de Penlight LED gemakkelijk in uw tas 
of zak meenemen. Deze zaklamp is daardoor het 
perfecte accessoire voor onderweg

Schokbestendige behuizing
De stevige, robuuste behuizing van deze zaklamp is 
speciaal ontworpen om schade als gevolg van 
schokken te voorkomen, waardoor de zaklamp 
optimale prestaties blijft leveren.

Krachtige LED-lamp van 0,2W
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.
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Vermogen
• Inclusief batterijen
• Aantal batterijen: 2
• Batterijtype: AAA/LR03 alkaline

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

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

1,2 x 14,2 x 1,7 cm
• Gewicht: 0,01 kg

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

10 x 22,5 x 2 cm
• Nettogewicht: 0,034 kg
• Brutogewicht: 0,06 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,026 kg
• EAN: 87 12581 65994 3
• Aantal producten: 1
• Verpakkingstype: Blister
• Type schap: Ophanging

Omdoos
• Omdoos (L x B x H): 24 x 15,5 x 13 cm
• Nettogewicht: 0,408 kg
• Brutogewicht: 0,86 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,452 kg
• Aantal consumentenverpakkingen: 12
• GTIN: 1 87 12581 65994 0
•

Specificaties
Zaklamp
Penlight LED
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