
 

 

Philips Flashlights
Lanterna

Convencional

SFL3150
Ilumine a sua vida!

Com esta lanterna convencional
A lanterna convencional satisfaz todas as suas necessidades de iluminação no interior e 
exterior da casa.

Excelente desempenho
• Lâmpada de crípton
• Emissão de luz de 10 lúmenes
• Distância do feixe de 45 metros
• 1 hora de tempo de funcionamento
• Estrutura resistente a impactos

Fácil de utilizar
• Clipe prático para pendurar para maior facilidade de utilização



 Lâmpada de crípton
A lâmpada de crípton é uma lâmpada em miniatura 
na qual o gás crípton é utilizado para permitir o 
aumento da emissão de luz em até 70% em 
comparação com uma lâmpada convencional.

Estrutura resistente a impactos
A estrutura sólida e resistente desta lanterna foi 
concebida especificamente para evitar danos 
causados por impactos, garantindo assim um 
desempenho optimizado.
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Alimentação
• Pilhas incluídas: Não
• Número de pilhas: 2
• Tipo de bateria: AA / LR6 Alcalina

Especificações ecológ.
• Gravação de CD de início sincronizado: Caixa, PET
• Tipo de embalagem: Blister tipo sanduíche

Dimensões do produto
• Dimensões do produto (L x A x P): 

4,1 x 15,2 x 4,1 cm
• Peso: 0,045 kg

Dimensões da embalagem
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

10 x 22,5 x 4,4 cm

• Peso líquido: 0,045 kg
• Peso bruto: 0,077 kg
• Tara: 0,032 kg
• EAN: 87 12581 65996 7
• Número de produtos incluídos: 1
• Tipo de embalagem: Blister
• Tipo de disposição na prateleira: Pendurado

Embalagem exterior
• Embalagem exterior (C x L x A): 

15,6 x 14,3 x 23,8 cm
• Peso líquido: 0,27 kg
• Peso bruto: 0,7 kg
• Tara: 0,43 kg
• Número de embalagens para o consumidor: 6
• GTIN: 1 87 12581 65996 4
•
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