
 

 

Philips LightLife
Фенерче

SFL3241
Осветете живота си!

С това модерно фенерче за употреба на закрито
Какъвто и тип фенерче да ви потрябва, серията Lightlife напълно ще отговори на 
нуждите и бюджета ви. Изработен от качествен материал, всеки Lightlife е с 
осветителна технология за оптимална сила на светлината и дълъг живот.

Върхово качество
• Криптоновата крушка Philips дава със 70 % повече светлина

Лесна употреба
• Предварително фокусираният лъч осигурява най-доброто осветяване и насочване
• Удароустойчивото тяло издържа на повреди при удари
• Щанга против плъзгане пречи на търкалянето на фенерчето по наклон
• Найлоновата каишка ви предпазва от загубване на фенерчето



 Криптонова крушка Philips
Миниатюрна крушка, в която се използва газът 
ксенон, за да бъде повишено светлоотдаването с 
до 70 % спрямо това на обикновените крушки.

Предварително фокусиран лъч
Благодарение на предварително оформената 
леща и/или рефлектор, лъчът осигурява най-
доброто осветяване и насочване.

Удароустойчиво
Тялото от специална удароустойчива пластмаса 
или гума предотвратява повреждане на 
фенерчето при удари.

Щанга против плъзгане
Специална форма на корпуса на фенерчето 
гарантира, че то няма да се търкаля по наклонени 
повърхности, и по този начин фенерчето винаги 
ви е под ръка.

Найлонова каишка
Тази каишка предоставя допълнително удобство 
на потребителя - улеснява носенето на 
фенерчето навсякъде и не позволява то да падне, 
ако случайно се изплъзне от ръката ви.
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Мощност
• Съдържа батерии: Не
• Тип батерия: AA / LR6 алкална
• Брой на батериите: 2

Технически данни
• Материал на корпуса: ABS
• Тип на крушката: KPR102
• Напрежение на крушката: 2,4 V

Екологични спецификации
• Материал на опаковката: Картон, PET
• Тип опаковка: Блистер тип "сандвич"

Габарити на опаковката
• EAN: 87 12581 33092 7
• Брой включени продукти: 1
• Тип опаковка: Блистер
• Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 

11,6 x 25,5 x 3,8 см

• Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 
4,6 x 10,0 x 1,5 инч

• Нето тегло: 0,052 кг
• Нето тегло: 0,115 lb
• Бруто тегло: 0,078 кг
• Бруто тегло: 0,172 lb
• Тегло с опаковката: 0,026 кг
• Тегло с опаковката: 0,057 lb

Външен кашон
• EAN: 87 12581 33093 4
• Брой потребителски опаковки: 6
• Външен кашон (л x Ш x В): 39,5 x 12,7 x 13,5 см
• Външен кашон (л x Ш x В): 15,6 x 5,0 x 5,3 инч
• Нето тегло: 0,312 кг
• Нето тегло: 0,688 lb
• Бруто тегло: 0,63 кг
• Бруто тегло: 1,389 lb
• Тегло с опаковката: 0,318 кг
• Тегло с опаковката: 0,701 lb
•
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