
 

 

Philips Flashlights
Φακός

Καθημερινή χρήση

SFL3150
Δώστε φως στη ζωή σας!

Με το φακό καθημερινής χρήσης
Ο φακός καθημερινής χρήσης καλύπτει τις ανάγκες σας για φως μέσα και γύρω από 
το σπίτι.

Κορυφαία απόδοση
• Λυχνία Krypton
• Απόδοση φωτισμού 10 lumen
• Εμβέλεια φωτεινής δέσμης: 45 μέτρα
• Χρόνος λειτουργίας: 1 ώρα
• Περίβλημα ανθεκτικό στους κραδασμούς

Ευκολία στη χρήση
• Πρακτικό κλιπ ανάρτησης για μέγιστη ευκολία χρήσης



 Λυχνία Krypton
Η Krypton είναι μια μικροσκοπική λυχνία στην 
οποία χρησιμοποιείται αέριο κρυπτόν, για έξοδο 
φωτός έως και 70% μεγαλύτερη σε σχέση με τις 
συμβατικές λυχνίες.

Περίβλημα ανθεκτικό στους 
κραδασμούς
Το συμπαγές και ανθεκτικό περίβλημα αυτού του 
φακού είναι ειδικά σχεδιασμένο ώστε να 
εμποδίζεται η πρόκληση ζημιάς λόγω 
κραδασμών, εξασφαλίζοντας έτσι βέλτιστη 
απόδοση του φακού.
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Ρεύμα
• Συμπεριλαμβάνονται μπαταρίες: Όχι
• Αριθμός μπαταριών: 2
• Τύπος μπαταριών: Αλκαλική μπαταρία AA / LR6

Προδιαγραφές προστασίας 
περιβάλλοντος
• Υλικό συσκευασίας: Συσκευασία, PET
• Τύπος συσκευασίας: Συσκευασία Sandwich 
μπλίστερ

Διαστάσεις προϊόντος
• Διαστάσεις προϊόντος (Π x Υ x Β): 

4,1 x 15,2 x 4,1 εκ.
• Βάρος: 0,045 κ.

Διαστάσεις συσκευασίας
• Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 

10 x 22,5 x 4,4 εκ.
• Καθαρό βάρος: 0,045 κ.
• Μεικτό βάρος: 0.077 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,032 κ.
• EAN: 87 12581 65996 7
• Αριθμός συμπεριλαμβανόμενων προϊόντων: 1
• Τύπος συσκευασίας: Μπλίστερ
• Τύπος τοποθέτησης σε ράφι: Ανάρτηση

Εξωτερική συσκευασία
• Εξωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 

15,6 x 14,3 x 23,8 εκ.
• Καθαρό βάρος: 0,27 κ.
• Μεικτό βάρος: 0,7 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,43 κ.
• Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή: 6
• GTIN: 1 87 12581 65996 4
•
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