
 

Philips LightLife
svítilna

SFL3243
Prosvětlete svůj život!

S touto moderní svítilnou pro domácí použití
Ať už chcete jakýkoli typ svítilny, řada LightLife vždy perfektně odpovídá vašim 
představám i rozpočtu. Každá svítilna LightLife je vyrobena z kvalitních materiálů a je 
vybavena technologií osvětlení zajišťující optimální intenzitu paprsku a životnost.

Špičkový výkon
• Kryptonová žárovka Philips poskytuje o 70 % více světla

Snadné použití
• Předem zaostřený paprsek poskytuje optimální světelný výstup a zaostření.
• Kryt odolný proti nárazům zabrání poškození nárazem
• Zábrana proti skutálení zabrání skutálení svítilny ze svahu
• Nylonový popruh zabraňuje ztrátě svítilny
 



 Kryptonová žárovka Philips
Miniaturní žárovka obsahující kryptonový plyn, který 
oproti standardní žárovce zvyšuje světelný výstup o 
70 %.

Předem zaostřený paprsek
Díky čočce s přednastaveným tvarem anebo 
reflektoru poskytuje paprsek optimální světelný 
výstup a zaostření.

Odolný proti otřesům
Speciální plastový nebo gumový kryt odolný proti 
nárazům zabrání poškození svítilny pádem nebo 
nárazem.

Zábrana proti skutálení
Zvláštní profil na krytu zajistí, aby se lampa ve 
svažujícím se terénu neskutálela, a umožní tak mít 
svítilnu vždy při ruce.

Nylonový popruh
Tento popruh usnadňuje nošení svítilny a zabraňuje 
jejímu upadnutí v případě, že vám nechtěně 
vyklouzne z ruky.
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Spotřeba
• Baterie dodávány s přístrojem: Ne
• Typ baterie: D / LR20 alkalická
• Počet baterií: 2

Technické údaje
• Materiál krytu: ABS
• Typ žárovky: KPR102
• Napětí žárovky: 2,4 V

Ekologické specifikace
• Balicí materiál: Karton, PET
• Typ balení: Sendvičový obal

Rozměry balení
• EAN: 87 12581 33100 9
• Počet zahrnutých výrobků: 1
• Typ balení: Plastikový obal
• Rozměry balení (Š x V x H): 14,2 x 31,7 x 6,2 cm

• Rozměry balení (Š x V x H): 5,6 x 12,5 x 2,4 palec
• Čistá hmotnost: 0,122 kg
• Čistá hmotnost: 0,269 lb
• Hrubá hmotnost: 0,173 kg
• Hrubá hmotnost: 0 381 lb
• Hmotnost obalu: 0,051 kg
• Hmotnost obalu: 0,112 lb

Vnější obal
• EAN: 87 12581 33101 6
• Počet spotřebitelských balení: 6
• Vnější obal (D x Š x V): 51,2 x 19,7 x 16,2 cm
• Vnější obal (D x Š x V): 20,2 x 7,8 x 6,4 palec
• Čistá hmotnost: 0,732 kg
• Čistá hmotnost: 1,614 lb
• Hrubá hmotnost: 1,33 kg
• Hrubá hmotnost: 2,932 lb
• Hmotnost obalu: 0,598 kg
• Hmotnost obalu: 1,318 lb
•
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