
 

 

Philips Flashlights
Latarka

• Latarka codzienna LED

SFL3230
Rozjaśni Twoje życie!

Dzięki latarce codziennej LED
Latarka codzienna LED to poręczne urządzenie o szerokim zakresie zastosowań w domu 
i na zewnątrz. Jest wykonana z wysokiej jakości materiałów, a zastosowana technologia 
oświetleniowa zapewnia optymalne działanie.

Najlepsza wydajność
• Wysokowydajna dioda LED o mocy 0,3 W zapewniająca jaśniejsze światło
• Zasięg wiązki światła: 25 m
• Czas działania: 30 godzin
• Strumień świetlny: 12 lumenów
• Nietłukąca dioda LED o żywotności do 100 000 godzin
• Taki strumień światła oferuje optymalną emisję światła i jego zogniskowanie
• Obudowa odporna na wstrząsy

Łatwa obsługa
• Ergonomiczna konstrukcja, wygodny uchwyt
• Pasek antypoślizgowy zapobiega zsuwaniu się latarki po pochyłości
• Nylonowy pasek ułatwiający przenoszenie
• Dołączono 2 baterie alkaliczne AA o dużej mocy, więc nie trzeba ich kupować osobno



 Wysokowydajna dioda LED o mocy 
0,3 W
Latarka LED gwarantuje do 5 razy jaśniejsze światło, 
przedłuża nawet o 10 razy żywotność baterii i 
zapewnia od 50 000 do 100 000 godzin działania — 
w porównaniu do standardowej żarówki 
kryptonowej.

Nylonowy pasek ułatwiający 
przenoszenie
Nylonowy pasek ułatwia przenoszenie latarki i 
zapobiega jej zgubieniu.

Fabrycz. zogniskowany strumień światła
Dzięki odpowiednio ukształtowanej soczewce i/lub 
reflektorowi wiązka jest odpowiednio zogniskowana

Obudowa odporna na wstrząsy
Solidna, wytrzymała obudowa latarki zapobiega 
uszkodzeniom spowodowanym wstrząsami, 
zapewniając optymalne działanie latarki.
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Moc
• Zestaw z bateriami: Nie
• Liczba baterii lub akumulatorów: 2
• Rodzaj baterii/akumulatora: Alkaliczna AAA / LR03

Charakterystyka ekologiczna
• Materiał opakowania: Karton, Tworzywo PET
• Rodzaj opakowania: Blister składany

Wymiary produktu
• Wymiary produktu (szer. x wys. x gł.): 

3,64 x 16 x 3,8 cm
• Waga: 0,1065 kg

Wymiary opakowania
• Typ ułożenia półki: Reklamowe
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

11,3 x 23,7 x 5 cm
• Waga netto: 0,1535 kg
• Waga brutto: 0,1667 kg
• Ciężar opakowania: 0,0132 kg
• EAN: 87 12581 66209 7
• Liczba produktów w zestawie: 1
• Rodzaj opakowania: Reklamowe

Karton zewnętrzny
• Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 

36 x 17,5 x 12,5 cm
• Waga netto: 0,9210 kg
• Waga brutto: 1,05 kg
• Ciężar opakowania: 0,1290 kg
• Liczba opakowań konsumenckich: 6
• GTIN: 1 87 12581 66209 4
•
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