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Everyday

SFL3150
Осветете живота си!

с това фенерче "за всеки ден"
Това фенерче "за всеки ден" посреща вашите нужди от светлина у дома и навън.

Върхова ефективност
• Криптонова крушка
• 10 лумена светлоотдаване
• 45 метра обхват на лъча
• 1 час време на работа
• Удароустойчив корпус

Лесна употреба
• Практична щипка за окачване, за оптимална лекота на използване



 Криптонова крушка
Криптоновата крушка е миниатюрна крушка, в 
която се използва газът криптон, позволяващ 
повишаване на светлоотдаването с до 70% в 
сравнение с обикновените крушки.

Удароустойчив корпус
Солидният и устойчив корпус на това фенерче е 
специално конструиран да предпазва от повреди 
вследствие удар, за да гарантира оптимална 
работа на фенерчето.
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Power
• Съдържа батерии: Не
• Брой батерии: 2
• Тип батерия: AA / LR6 алкална

Екологични спецификации
• Материал на опаковката: Картон, PET
• Тип опаковка: Блистер тип "сандвич"

Размери на изделието
• Габарити на продукта (Ш x В x Д): 

4,1 x 15,2 x 4,1 см
• Тегло: 0,045 кг

Габарити на опаковката
• Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 

10 x 22,5 x 4,4 см
• Нето тегло: 0,045 кг
• Бруто тегло: 0,077 кг
• Тегло на опаковката: 0,032 кг
• EAN: 87 12581 65996 7
• Брой включени продукти: 1
• Тип опаковка: Блистер
• Начин на поставяне: Окачен

Външен кашон
• Външен кашон (л x Ш x В): 15,6 x 14,3 x 23,8 см
• Нето тегло: 0,27 кг
• Бруто тегло: 0,7 кг
• Тегло на опаковката: 0,43 кг
• Брой потребителски опаковки: 6
• GTIN: 1 87 12581 65996 4
•
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