
 

 

Philips Flashlights
Lommelykt

LED-pennelykt

SFL2150
Hold deg i lyset hvor som helst og når som helst
med denne LED-pennelykten
Den slanke LED-pennelykten i aluminium tilfredsstiller behovet for en liten, men 
fremdeles sterk lysskilde. Den er laget av materialer av høy kvalitet, og er fullpakket med 
belysningsteknologi for optimal bruk.

Topp ytelse
• Høyytelses LED på 0,2 W for skarpere lys
• Uknuselig LED med opptil 100 000 timers levetid
• Lysmengde på 9 lumen
• Stråleavstand på 15 meter
• 17 timers driftstid
• Støtsikkert kabinett

Enkel i bruk
• Robust lommeklemme i lett design
• 2 AAA Power Alkaline medfølger slik at du får alt du trenger



 Robust lommeklemme
Takket være den lette designen og den robuste 
lommeklemmen er LED-pennelykten enkel å ta med 
seg i vesken eller lommen, noe som gjør den til den 
perfekte følgesvenn.

Støtsikkert kabinett
Det solide og robuste kabinettet på denne 
lommelykten er spesielt utformet for å forebygge 
skader forårsaket av støt, dermed er du sikret at 
lommelykten alltid yter maksimalt.

Høyytelses LED på 0,2 W
LED-lamper har et lys som er opptil fem ganger 
skarpere, noe som gjør at batteriet varer opptil ti 
ganger lenger, og LED-lampen har en levetid på 
opptil 50 000 ~ 100 000 timer med lys, 
sammenlignet med en vanlig kryptonlyspære.
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Drift
• Batterier følger med
• Antall batterier: 2
• Batteritype: AAA / LR03 alkalisk

Grønne spesifikasjoner
• Emballasjemateriale: Kartong, PET
• Emballasjetype: Lagbeskyttelse

Produktmål
• Produktmål (B x H x D): 1,2 x 14,2 x 1,7 cm
• Vekt: 0,01 kg

Mål, emballasje
• Emballasjemål (B x H x D): 10 x 22,5 x 2 cm

• Nettovekt: 0,034 kg
• Bruttovekt: 0,06 kg
• Taravekt: 0,026 kg
• EAN: 87 12581 65994 3
• Antallet produkter som følger med: 1
• Emballasjetype: Blister
• Type hylleplassering: Henging

Ytre eske
• Yttereske (L x B x H): 24 x 15,5 x 13 cm
• Nettovekt: 0,408 kg
• Bruttovekt: 0,86 kg
• Taravekt: 0,452 kg
• Antall kundepakker: 12
• GTIN: 1 87 12581 65994 0
•
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