
 

 

Philips LightLife
Φακός

Καουτσούκ

SFL3463
Δώστε φως στη ζωή σας!

Με αυτόν τον αντικραδασμικό, αδιάβροχο φακό εξωτερικών χώρων

H σειρά φακών LightLife ανταποκρίνεται απόλυτα στις ανάγκες και τον προϋπολογισμό 
σας. Κατασκευασμένοι από υλικά υψηλής ποιότητας, οι φακοί LightLife διαθέτουν 
τεχνολογία φωτισμού για βέλτιστη ένταση της δέσμης φωτός και διάρκεια ζωής.

Κορυφαία απόδοση
• Η λυχνία Philips Krypton προσφέρει 70% περισσότερο φωτισμό

Ευκολία στη χρήση
• Η προ-εστιασμένη δέσμη παράγει βέλτιστο φωτισμό και εστίαση
• Το ελαστικό περίβλημα προστατεύει το φακό από το νερό
• Υλικό που προστατεύει το φακό από λάδι και λιπαρές ουσίες
• Περίβλημα ανθεκτικό σε κραδασμούς
• Με τον νάιλον ιμάντα δεν χάνετε ποτέ το φακό σας



 Λυχνία Philips Krypton
Μικρή λυχνία, στην οποία χρησιμοποιείται αέριο 
Krypton για την αύξηση φωτός έως και 70% 
περισσότερο από μια απλή λυχνία.

Προ-εστιασμένη δέσμη
Χάρη στον προδιαμορφωμένο φακό ή/και το 
κάτοπτρο, η δέσμη παρέχει βέλτιστη εστίαση και 
φωτισμό.

Αδιάβροχο
Το περίβλημα και οι δακτύλιοι στεγανοποίησης 
από καουτσούκ αποτρέπουν την είσοδο νερού 
στο φακό ώστε να τον χρησιμοποιείτε ανεξάρτητα 
από τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν.

Ανθεκτικότητα στο λάδι & λιπαρές 
ουσίες
Περίβλημα από καουτσούκ με ειδική επίστρωση 
που προστατεύει το φακό από λάδι και λιπαρές 
ουσίες.

Αντικραδασμικό
Ειδικό πλαστικό ή ελαστικό περίβλημα, ανθεκτικό 
στα χτυπήματα, που απορροφά τους κραδασμούς 
που προκαλούν ζημιά στο φακό σας.

Νάιλον ιμάντας
Ο ιμάντας αυτός διευκολύνει τη μεταφορά του 
φακού και εμποδίζει την πτώση του σε 
περίπτωση που σας γλιστρήσει κατά λάθος.
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Ρεύμα
• Συμπεριλαμβάνονται μπαταρίες: Όχι
• Τύπος μπαταριών: Αλκαλικές D / LR20
• Αριθμός μπαταριών: 2

Τεχνικές προδιαγραφές
• Υλικό περιβλήματος: Φυσικό καουτσούκ
• Τύπος λάμπας: KPR102
• Τάση λάμπας: 2,4 V

Προδιαγραφές προστασίας 
περιβάλλοντος
• Υλικό συσκευασίας: Συσκευασία, PET
• Τύπος συσκευασίας: Συσκευασία Sandwich 
μπλίστερ

Διαστάσεις συσκευασίας
• EAN: 87 12581 33112 2
• Αριθμός συμπεριλαμβανόμενων προϊόντων: 1
• Τύπος συσκευασίας: Μπλίστερ
• Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 

14 x 31,7 x 7 εκ.

• Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 
5,5 x 12,5 x 2,8 ίντσες

• Καθαρό βάρος: 0,218 κ.
• Καθαρό βάρος: 0,481 lb
• Μικτό βάρος: 0,27 κ.
• Μικτό βάρος: 0,595 lb
• Καθαρό απόβαρο: 0,052 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,115 lb

Εξωτερική συσκευασία
• EAN: 87 12581 33113 9
• Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή: 6
• Εξωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 

32,8 x 29,5 x 13,5 εκ.
• Εξωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 

12,9 x 11,6 x 5,3 ίντσες
• Καθαρό βάρος: 1,308 κ.
• Καθαρό βάρος: 2,884 lb
• Μικτό βάρος: 1,9 κ.
• Μικτό βάρος: 4,189 lb
• Καθαρό απόβαρο: 0,592 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 1,305 lb
•

Προδιαγραφές
Φακός
Καουτσούκ  
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