
 

Philips LightLife
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SFL3243
Rozžiarte si život!

Pomocou tejto modernej interiérovej baterky
Bez ohľadu na to, akú baterku chcete, rad LightLife dokonale vyhovie vašim potrebám a 
finančným možnostiam. Každá baterka LightLife je vybavená technológiou osvetlenia pre 
optimálnu intenzitu lúča a životnosť.

Vrcholový výkon
• Kryptónové žiarovky Philips zaisťujú o 70% vyšší svetelný výkon

Jednoduché používanie
• Vopred zaostrený lúč s optimálnym svetelným výkonom a ostrosťou
• Puzdro odolné voči otrasom odolá poškodeniu spôsobenému z otrasov
• Tyčka zabraňujúca otáčaniu zabráni baterke odkotúľať sa na šikmej ploche
• Nylónový remienok zabráni v strate baterky
 



 Kryptónová žiarovka Philips
Miniatúrna žiarovka, v ktorej sa pre zvýšenie 
svetelného výkonu používa kryptónový plyn, ponúka 
o 70% viac svetla ako štandardná žiarovka.

Vopred zaostrený lúč
Vďaka vytvarovanej šošovke a/alebo odrazovému 
sklu lúč poskytuje najoptimálnejší svetelný výkon a 
ostrosť.

Odolné voči otrasom
Špeciálne plastové alebo gumené puzdro odolné voči 
otrasom zabraňuje poškodeniu vašej baterky 
spôsobeného otrasmi.

Protišmyková ochrana
Špeciálny tvar krytu baterky zabezpečí, že sa vám ani 
na šikmej ploche neodkotúľa, a tak ju môžete mať 
vždy po ruke.

Nylonový remienok
Vďaka tomuto remienku sa baterka ľahko prenáša a 
zabraňuje v jej páde, ak sa vám náhodou vyšmykne z 
ruky.
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Príkon
• Batérie pribalené: Nie
• Typ batérie: Alkalická batéria D / LR20
• Počet batérií: 2

Technické špecifikácie
• Obalový materiál: ABS
• Typ žiarovky: KPR102
• Napätie žiarovky: 2.4 V

"Green" špecifikácie
• Baliaci materiál: Lepenka, PET
• Typ balenia: Stlačené balenie

Rozmery balenia
• EAN: 87 12581 33100 9
• Počet zabalených produktov: 1
• Typ balenia: Balenie blister
• Rozmery balenia (Š x V x H): 14 2 x 31,7 x 6.2 cm
• Rozmery balenia (Š x V x H): 

5,6 x 12,5 x 2.4 palec
• Čistá hmotnosť: 0,122 kg
• Čistá hmotnosť: 0,269 lb
• Hmotnosť brutto: 0 173 kg
• Hmotnosť brutto: 0,381 lb
• Hmotnosť obalu: 0,051 kg
• Hmotnosť obalu: 0,112 lb

Vonkajšia lepenka
• EAN: 87 12581 33101 6
• Počet spotrebiteľských balení: 6
• Vonkajší kartón (D x Š x V): 51,2 x 19,7 x 16 2 cm
• Vonkajší kartón (D x Š x V): 20 2 x 7,8 x 6.4 palec
• Čistá hmotnosť: 0,732 kg
• Čistá hmotnosť: 1,614 lb
• Hmotnosť brutto: 1,33 kg
• Hmotnosť brutto: 2,932 lb
• Hmotnosť obalu: 0,598 kg
• Hmotnosť obalu: 1,318 lb
•
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