
 

 

Philips Flashlights
elemlámpa

• Háztartási LED elemlámpa

SFL3230
Tegye világosabbá életét!

Ezzel a mindennapos használatra készült LED zseblámpával
A háztartási LED zseblámpa a házban és a ház körül is igen praktikus. A kiváló 
alapanyagokból készült LED zseblámpák fejlett világítástechnológiájuknak köszönhetően 
optimális teljesítményt nyújtanak.

Kiváló teljesítmény
• 0,3 W-os nagy teljesítményű LED a nagyobb fény érdekében
• 25 méteres hatótávolság
• 30 órányi üzemidő
• 12 lumen fénykibocsátás
• Törhetetlen LED akár 100 000 órás élettartammal
• Az előfókuszált fénycsóva optimális minőségű fényt és fókuszt biztosít.
• Ütésálló burkolat

Egyszerű használat
• Ergonomikus kialakítás a kényelmes fogás érdekében
• A gurulásgátló megakadályozza, hogy zseblámpája lejtős felületen elguruljon
• Kényelmesen hordozható a nylon pántnál fogva
• 2 db AA Power Alkaline elem mellékelve - ezeket a zseblámpával együtt vásárolhatja meg



 0,3 W-os nagy teljesítményű LED
A hagyományos kripton égőkhöz viszonyítva a LED-
es technológia akár 5-ször erősebb fényt, és akár 10-
szer hosszabb akkumulátor-élettartamot biztosít, a 
LED-ek élettartama pedig 50 000 ~ 100 000 óra.

Kényelmesen hordozható a nylon 
pántnál fogva
A nylon pántnak köszönhetően a zseblámpa 
kényelmesen hordozható, használata 
megakadályozza a zseblámpa elvesztését.

előfókuszált fénycsóva
A lencseként előformázott izzóüvegnek és/vagy a 
fényvisszaverő felületnek köszönhetően a fénysugár 
a legoptimálisabb minőségű fényt és fókuszt biztosítja

Ütésálló burkolat
A zseblámpa tömör, robusztus burkolatát 
kifejezetten arra tervezték, hogy védelmet nyújtson 
az ütések okozta károsodásokkal szemben, 
biztosítva a zseblámpa optimális működését.
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Tápellátás
• Tartozék akkumulátorok: Nem
• Elemek száma: 2
• Akkumulátor típusa: AAA / LR03 alkáli

Környezetvédelmi adatok
• Csomagolóanyag: Karton, PET
• Csomagolás típusa: kagylóhéj fólia

Termék méretei
• Termék méretei (Sz x Ma x Mé): 

3,64 x 16 x 3,8 cm
• Tömeg: 0,1065 kg

Méret csomagolással együtt
• Polcra helyezési mód: Dummy
• Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 

11,3 x 23,7 x 5 cm
• Nettó tömeg: 0,1535 kg
• Bruttó tömeg: 0,1667 kg
• Táratömeg: 0,0132 kg
• EAN: 87 12581 66209 7
• Mellékelt termékek száma: 1
• Csomagolás típusa: Dummy

Külső kartondoboz
• Külső kartondoboz (L x Sz x Ma): 

36 x 17,5 x 12,5 cm
• Nettó tömeg: 0,9210 kg
• Bruttó tömeg: 1,05 kg
• Táratömeg: 0,1290 kg
• Fogyasztói csomagolások száma: 6
• GTIN: 1 87 12581 66209 4
•
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