
 

 

Philips Flashlights
Lommelykt

• LED-hverdagslykt

SFL3200
Lys opp tilværelsen!

Med denne LED-lykten for daglig bruk
LED-lykten for daglig bruk er en praktisk lykt for all slags bruk i og rundt huset. Den er 
laget av materialer av høy kvalitet, og er fullpakket av belysningsteknologi for optimal bruk.

Topp ytelse
• Høyytelses LED på 0,3 W for skarpere lys
• Stråleavstand på 25 meter
• 30 timers driftstid
• Lysmengde på 12 lumen
• Uknuselig LED med opptil 100 000 timers levetid
• Forhåndsfokusert stråle gir optimalt lys og fokus
• Støtsikkert kabinett

Enkel bruk
• Ergonomisk konstruksjon for komfortabelt grep
• Rullesikker kant hindrer lommelykten i å rulle
• Nylonstropp for enkel bæring
• 2 AA Power Alkaline medfølger for enkel handling



 Høyytelses LED på 0,3 W
LED-lamper har et lys som er opptil fem ganger 
skarpere, noe som gjør at batteriet varer opptil ti 
ganger lenger, og LED-lampen har en levetid på 
opptil 50 000 ~ 100 000 timer med lys, 
sammenlignet med en vanlig kryptonlyspære.

Nylonstropp for enkel bæring
Nylonstroppen gjør lommelykten enkel å bære rundt 
med seg og gjør at du ikke mister den.

Forhåndsfokusert stråle
Takket være den forhåndsformede linsen og/eller 
reflektoren gir strålen optimalt lys og fokus

Støtsikkert kabinett
Det solide og robuste kabinettet på denne 
lommelykten er spesielt utformet for å forebygge 
skader forårsaket av støt, dermed er du sikret at 
lommelykten alltid yter maksimalt.
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Drift
• Batterier følger med
• Antall batterier: 2
• Batteritype: AA / LR6 alkalisk

Grønne spesifikasjoner
• Emballasjemateriale: Kartong, PET
• Emballasjetype: Skjellformet blister

Produktmål
• Produktmål (B x H x D): 3,64 x 16 x 3,8 cm
• Vekt: 0,1065 kg

Mål, emballasje
• Type hylleplassering: Modell

• Emballasjemål (B x H x D): 11,3 x 23,7 x 5 cm
• Nettovekt: 0,1535 kg
• Bruttovekt: 0,1667 kg
• Taravekt: 0,0132 kg
• EAN: 87 12581 65997 4
• Antallet produkter som følger med: 1
• Emballasjetype: Modell

Ytre eske
• Yttereske (L x B x H): 36 x 17,5 x 12,5 cm
• Nettovekt: 0,9210 kg
• Bruttovekt: 1,05 kg
• Taravekt: 0,1290 kg
• Antall emballasjer: 6
• GTIN: 1 87 12581 65997 1
•
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