
 

 

Philips Flashlights
Baterka

Na každý deň

SFL3150
Rozžiarte si život!

S touto baterkou na každý deň
Baterka na každý deň na svietenie vo vnútri aj okolo domu.

Špičkový výkon
• Kryptónová žiarovka
• Svetelný výkon 10 lúmenov
• Dosah lúča 45 metrov
• Doba svietenia 1 hodina
• Puzdro odolné voči otrasom

Jednoduché používanie
• Praktická závesná spona pre optimálne jednoduché použitie



 Kryptónová žiarovka
Kryptónová žiarovka je miniatúrna žiarovka 
obsahujúca plynný kryptón, ktorý umožňuje zvýšiť 
svetelný výstup až o 70 % v porovnaní s bežnou 
žiarovkou.

Puzdro odolné voči otrasom
Pevné a robustné puzdro tejto baterky je špeciálne 
navrhnuté tak, aby zabraňovalo poškodeniam 
spôsobeným nárazom, čím zaistí optimálny výkon 
baterky.
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Príkon
• Batérie pribalené: Nie
• Počet batérií: 2
• Typ batérie: Alkalická batéria AA / LR6

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

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

4.1 x 15 2 x 4.1 cm
• Hmotnosť: 0,045 kg

Rozmery balenia
• Rozmery balenia (Š x V x H): 10 x 22,5 x 4,4 cm

• Hmotnosť netto: 0,045 kg
• Hmotnosť brutto: 0 077 kg
• Hmotnosť obalu: 0,032 kg
• EAN: 87 12581 65996 7
• Počet zabalených kusov výrobkov: 1
• Typ balenia: Balenie blister
• Typ policového umiestnenia: Zavesenie

Vonkajší kartón
• Vonkajší kartón (D x Š x V): 15,6 x 14,3 x 23,8 cm
• Hmotnosť netto: 0,27 kg
• Hmotnosť brutto: 0,7 kg
• Hmotnosť obalu: 0,43 kg
• Počet užívateľských balení: 6
• GTIN: 1 87 12581 65996 4
•

Technické údaje
Baterka
Na každý deň
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