
 

 

„Philips“ LightLife
Žibintuvėlis

• Kasdieninis LED

SFL3100
Nušvieskite savo gyvenimą!

Naudokite šį kasdienį LED žibintuvėlį
Kasdienį LED žibintuvėlį tinka naudoti atliekant bet kokius darbus namuose ar aplink juos. 
Šis LED žibintuvėlis pagamintas iš aukštos kokybės medžiagų, su daugybe šviesos 
technologijų – optimalus naudojimas.

Geriausias našumas
• 0,3 W didelio efektyvumo LED – ryškesnis apšvietimas
• 25 metrų šviesos atstumas
• 30 valandų veikimo laikas
• 12 liumenų šviesos srautas
• Nedūžtantis LED, kurio naudojimo laikas iki 100 000 val.
• Sufokusuotas spindulys užtikrina optimalų šviesos srautą ir fokusavimą
• Smūgiams atsparus korpusas

Lengva naudoti
• Patogus paimti ergonomiškas korpusas
• Riedėti neleidžianti juostelė – kad žibintuvėlis neslystų nuožulniu paviršiumi
• Nailoninis dirželis padės patogiai nešiotis
• Supakuotos 2xAA „Power Alkaline“ baterijos – įsigyjate viską kartu



 0,3 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.

Nailoninis dirželis padės patogiai nešiotis
Nailoninis dirželis padės patogiai nešiotis žibintuvėlį 
ir neleis jo pamesti.

Sufokusuotas spindulys
Dėl ypatingos lęšio formos ir (arba) reflektoriaus 
skleidžiamas spindulys suteikia optimalų šviesos 
srautą ir fokusavimą

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.
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Maitinimas
• Baterijos pridedamos: Ne
• Maitinimo elementų skaičius: 2
• Baterijos tipas: AAA / LR03 šarminės

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

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

3,64 x 16 x 3,8 cm
• Svoris: 0,0595 kg

Pakavimo matmenys
• Išdėstymo tipas: Kintamas

• Pakuotės matmenys (W x H x D): 
11,3 x 23,7 x 5 cm

• Grynasis svoris: 0,1065 kg
• Bendras svoris: 0,1428 kg
• Pakuotės svoris: 0,0363 kg
• EAN: 87 12581 59946 1
• Pridedamų gaminių skaičius: 1
• Pakuotės tipas: Kintamas

Išorinė kartoninė dėžutė
• Outer carton (L x W x H): 36 x 17,5 x 12,5 cm
• Grynasis svoris: 0,6390 kg
• Bendras svoris: 1,05 kg
• Pakuotės svoris: 0,4110 kg
• EAN: 87 12581 59947 8
• Vartotojams skirtų pakuočių skaičius: 6
•
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