
 

 

Philips LightLife
svítilna

Pryžová

SFL3461B
Prosvětlete svůj život!

Se svítilnou odolnou proti nárazu a vodě pro použití venku
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.
• Gumové pouzdro chrání svítilnu proti stříkající vodě
• Materiál, který svítilnu ochrání před olejem a mazivem
• Kryt odolný proti nárazům zabrání poškození nárazem
• 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.

Odolnost proti stříkající vodě
Gumové těsnicí kroužky a pouzdro zabraňují 
poškození svítilny vodou a umožňují používat svítilnu 
v jakémkoliv počasí.

Odolné proti oleji a mazivu
Gumové pouzdro se zvláštním povrchem na ochranu 
svítilny před olejem a mazivem.

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

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: AA / LR6 alkalická
• Počet baterií: 2

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

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

Rozměry balení
• Rozměry balení (Š x V x H): 11,6 x 25,5 x 5,3 cm
• Čistá hmotnost: 0,114 kg
• Hrubá hmotnost: 0,143 kg
• Hmotnost obalu: 0,029 kg

Vnější obal
• Vnější obal (D x Š x V): 28 x 28 x 10,8 cm
• Čistá hmotnost: 0,684 kg
• Hrubá hmotnost: 1,1 kg
• Hmotnost obalu: 0,416 kg
•
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