
 

 

Philips LightLife
Zaklamp

Rubber

SFL3461C
Stralend door het leven!

Met deze schok- en waterbestendige zaklamp voor buiten
Wat voor soort zaklamp u ook wilt, de LightLife-reeks voldoet volledig aan uw behoeften, 
ook qua prijs. Elke LightLife is vervaardigd van hoogwaardige materialen en bevat 
lichttechnologie voor een optimale lichtintensiteit en levensduur.

Topprestaties
• Philips-kryptonlampen geven 70% meer lichtuitvoer

Gebruiksgemak
• De vooraf ingestelde straal geeft de optimale lichtuitvoer en focus
• De behuizing van rubber beschermt de zaklamp tegen spatten
• Materiaal om de zaklamp te beschermen tegen olie en vet
• Schokbestendige behuizing is bestand tegen schade door schokken
• Het nylonkoord voorkomt dat u uw zaklamp verliest



 Philips-kryptonlamp
In deze miniatuurlamp wordt kryptongas gebruikt 
om de lichtuitvoer te vergroten. Hierdoor brengt 
deze lamp 70% meer licht op dan een standaardlamp.

Vooraf ingestelde straal
Dankzij de voorgevormde lens en/of reflector geeft 
de straal de optimale lichtuitvoer en focus

Spatwaterbestendig
De rubberen afsluitringen en behuizing voorkomen 
dat water de zaklamp beschadigt en stellen u in staat 
deze onder alle weersomstandigheden te gebruiken.

Bestand tegen olie en vet
Een rubberen behuizing met een speciale coating om 
de zaklamp te beschermen tegen olie en vet.

Schokbestendig
Een speciale schokbestendige behuizing van plastic of 
rubber voorkomt schade aan uw zaklamp die wordt 
veroorzaakt door schokken.

Nylonkoord
Dankzij het koord kan de zaklamp gemakkelijk 
worden meegenomen en laat u de zaklamp minder 
snel vallen.
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Vermogen
• Batterijen meegeleverd: Nee
• Batterijtype: AA/LR6 alkaline
• Aantal batterijen: 2

Technische specificaties
• Materiaal van de behuizing: Natuurlijk rubber
• Type lamp: KPR102
• Voltage lamp: 2,4 V

Ecologische specificaties
• Verpakkingsmateriaal: Karton, PET
• Verpakkingstype: Klapblister

Afmetingen van de verpakking
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

11,6 x 25,5 x 5,3 cm
• Nettogewicht: 0,114 kg
• Brutogewicht: 0,143 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,029 kg

Omdoos
• Omdoos (L x B x H): 28 x 28 x 10,8 cm
• Nettogewicht: 0,684 kg
• Brutogewicht: 1,1 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,416 kg
•
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