
 

 

Philips LightLife
Latarka

Gumowe

SFL3363
Rozjaśni Twoje życie!

Odporna na wstrząsy i wodę latarka do użytku na zewnątrz
Nieważne, jaką latarkę chcesz kupić — gama latarek LightLife zaspokoi Twoje potrzeby, nie 

nadwerężając budżetu. Każda latarka LightLife, wykonana z wysokiej jakości tworzyw sztucznych, jest 

wyposażona w technologię oświetleniową zapewniającą optymalną intensywność światła i żywotność.

Najlepsza wydajność
• Kryptonowa żarówka Philips zapewnia strumień świetlny silniejszy o 70%

Łatwa obsługa
• Taki strumień światła oferuje optymalną emisję światła i jego zogniskowanie
• Gumowa obudowa chroni latarkę przed wodą
• Odporna na wstrząsy obudowa doskonale znosi uderzenia
• Pasek antypoślizgowy zapobiega staczaniu się latarki po pochyłości
• Nylonowy pasek zapobiega zgubieniu latarki



 Żarówka kryptonowa firmy Philips
Dzięki zastosowaniu gazu kryptonowego żarówka 
emituje strumień świetlny silniejszy o 70% w 
porównaniu ze zwykłą żarówką.

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

Bryzgoszczelna
Gumowe pierścienie uszczelniające i obudowa 
zapobiegają uszkodzeniu latarki przez wodę, dzięki 
czemu może ona być używana we wszystkich 
warunkach pogodowych.

Wstrząsoodporny
Specjalna, odporna na wstrząsy plastikowa lub 
gumowa obudowa chroni latarkę przed uderzeniami.

Pasek antypoślizgowy
Specjalny kształt obudowy latarki uniemożliwia jej 
staczanie się po pochyłości, dzięki czemu jest ona 
zawsze pod ręką.

Nylonowy pasek
Pasek ten ułatwia przenoszenie latarki i zapobiega 
upuszczeniu w razie wyślizgnięcia się z ręki.
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Zasilanie
• Zestaw z bateriami: Nie
• Rodzaj baterii/akumulatora: Alkaliczna D / LR20
• Liczba baterii lub akumulatorów: 2

Specyfikacja techniczna
• Materiał obudowy: Guma naturalna
• Typ żarówki: KPR102
• Napięcie żarówki: 3,6 V

Charakterystyka ekologiczna
• Materiał opakowania: Karton, Tworzywo PET
• Rodzaj opakowania: Etykieta informacyjna

Wymiary opakowania
• EAN: 87 12581 33108 5
• Liczba produktów w zestawie: 1
• Rodzaj opakowania: Blister
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

11,4 x 27,8 x 7 cm
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

4,5 x 10,9 x 2,8 cali
• Waga netto: 0,249 kg
• Waga netto: 0,549 lb
• Waga brutto: 0,28 kg
• Waga brutto: 0,617 lb
• Ciężar opakowania: 0,031 kg
• Ciężar opakowania: 0,068 lb

Karton zewnętrzny
• EAN: 87 12581 33109 2
• Liczba opakowań konsumenckich: 6
• Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 

43 x 25 x 11,5 cm
• Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 

16,9 x 9,8 x 4,5 cali
• Waga netto: 1,494 kg
• Waga netto: 3,294 lb
• Waga brutto: 1,9 kg
• Waga brutto: 4,189 lb
• Ciężar opakowania: 0,406 kg
• Ciężar opakowania: 0,895 lb
•

Dane techniczne
Latarka
Gumowe  

http://www.philips.com

