
 

 

Philips LightLife
Fener

Lastik

SFL3461B
Hayatınızı aydınlatın

Bu, darbelere ve suya dayanıklı dış mekan cep feneri ile
İstediğiniz fener tipini seçebilirsiniz, Lightlife ürün serisi, gereksinimlerinizi mükemmel bir 
şekilde karşılar. Kaliteli malzemeden üretilen her LightLife ürününde, en iyi ışık yoğunluğu 
ve uzun ömür sağlayan bir aydınlatma teknolojisi kullanılmıştır.

En Yüksek Performans
• Philips Kripton ampul %70 daha fazla ıșık çıkıșı sağlar

Kullanım kolaylığı
• Önceden odaklanmıș ıșın demeti, en iyi ıșık çıkıșını ve odağı sağlar
• Lastik muhafaza fenerin su geçirmesini önler
• El fenerini yağdan koruma malzemesi
• Darbelere karșı dayanıklı muhafaza, darbelerden kaynaklanabilecek hasarları önler
• Naylon askı sayesinde feneriniz kaybolmaz



 Philips Kripton ampul
Ișık çıkıșını standart ampullerinkinden %70'e varan 
oranda artırmak için Kripton içeren minyatür bir 
ampul.

Önceden odaklanmıș ıșın demeti
Önceden ayarlanmıș mercek ve/veya yansıtıcılar 
sayesinde ıșın demeti en iyi ıșık çıkıșını ve odağı 
sağlar.

Su geçirmez
Lastik contalar ve muhafaza, suyun el fenerine zarar 
vermesini önler ve her türlü hava șartları altında 
kullanabilmenize olanak verir.

Yağa dayanıklı
El fenerini yağdan korumak için özel kaplamalı kauçuk 
bir muhafaza bulunmaktadır.

Darbelere dayanıklı
Darbelere dayanıklı özel plastik veya kauçuk 
muhafaza, fenerinizin darbe sonucu hasar görmesini 
önler.

Naylon askı
Bu askı, feneri kolayca tașımanıza olanak sağlar ve 
elinizden kaysa bile düșmesini önler.
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Güç
• Piller dahildir: Hayır
• Pil tipi: AA / LR6 Alkalin
• Pil sayısı: 2

Teknik spesifikasyonlar
• Muhafaza malzemesi: Doğal Kauçuk
• Ampul tipi: KPR102
• Ampul voltajı: 2,4 V

Çevre Dostu Teknik Özellikler
• Ambalaj malzemesi: Karton, PET
• Ambalaj türü: Blister ambalaj

Ambalaj boyutları
• Ambalaj boyutları (G x Y x D): 

11,6 x 25,5 x 5,3 cm
• Net ağırlık: ,114 kg
• Brüt ağırlık: ,143 kg
• Dara ağırlığı: ,029 kg

Dıș Karton
• Dıș karton (L x G x Y): 28 x 28 x 10,8 cm
• Net ağırlık: ,684 kg
• Brüt ağırlık: 1,1 kg
• Dara ağırlığı: ,416 kg
•
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