
 

 

Philips Flashlights
Baterka

Perová LED

SFL2150
Posvieťte si kdekoľvek a kedykoľvek!

S týmto perovým svietidlom LED
Štíhle hliníkové perové svietidlo LED je skvelou voľbou, ak potrebujete malé, ale výkonné 
svetlo. Každé perové svietidlo LED je vyrobené z vysokokvalitných materiálov a ukrýva 
v sebe svetelnú technológiu umožňujúcu optimálne používanie.

Špičkový výkon
• Vysokovýkonná svetelná dióda LED 0,5 W vytvára silnejšie svetlo
• Nerozbitná dióda LED so životnosťou až 100 000 hodín
• Svetelný výkon 9 lúmenov
• Dosah lúča 15 metrov
• Prevádzková doba 17 hodín
• Puzdro odolné voči otrasom

Jednoduché používanie
• Ľahký dizajn a pevná vrecková spona
• Pribalené 2 batérie Power Alkaline typu AAA – jeden nákup



 Pevná vrecková spona
Vďaka nízkej hmotnosti a pevnej vreckovej spone sa 
táto perová baterka LED ľahko nosí v peňaženke 
alebo vo vrecku, čo z nej robí dokonalého spoločníka 
na cesty

Puzdro odolné voči otrasom
Pevné a robustné puzdro tejto baterky je špeciálne 
navrhnuté tak, aby zabraňovalo poškodeniam 
spôsobeným nárazom, čím zaistí optimálny výkon 
baterky.

Vysokovýkonná svetelná dióda LED 
0,5 W
Dióda LED je až 5-krát jasnejšia, a vďaka nej vydrží 
baterka svietiť 10-krát dlhšie. Životnosť diódy LED 
je 50 000 – 100 000 hodín svietenia, v porovnaní s 
bežnou kryptónovou žiarovkou.
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Príkon
• Batérie pribalené: áno
• Počet batérií: 2
• Typ batérie: Alkalická batéria AAA / LR03

"Green" špecifikácie
• Baliaci materiál: Lepenka, PET
• Typ balenia: Stlačené balenie

Rozmery produktu
• Rozmery produktu (Š x V x H): 

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

Rozmery balenia
• Rozmery balenia (Š x V x H): 10 x 22,5 x 2 cm

• Hmotnosť netto: 0,034 kg
• Hmotnosť brutto: 0,06 kg
• Hmotnosť obalu: 0,026 kg
• EAN: 87 12581 65994 3
• Počet zabalených kusov výrobkov: 1
• Typ balenia: Figurína
• Typ policového umiestnenia: Figurína

Vonkajší kartón
• Vonkajší kartón (D x Š x V): 24 x 15,5 x 13 cm
• Hmotnosť netto: 0,408 kg
• Hmotnosť brutto: 0,86 kg
• Hmotnosť obalu: 0,452 kg
• Počet užívateľských balení: 12
• GTIN: 1 87 12581 65994 0
•

Technické údaje
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