
 

 

Philips LightLife
Taskulamppu

Kuminen

SFL3463
Valoa elämään!

Iskun- ja vedenkestävä käsivalaisin ulkokäyttöön
Lightlife-mallistosta löytyy sopiva taskulamppu jokaiseen käyttötarkoitukseen ja budjettiin. 
Valmistusaineina käytettyjen laadukkaiden materiaalien ja valotekniikoiden ansiosta 
Lightlife-taskulamput ovat tehokkaita ja pitkäikäisiä.

Huippuluokan suorituskyky
• Philips Krypton -lamppu valaisee 70 % hehkulamppua kirkkaammin

Helppokäyttöinen
• Esitarkennettu säde muodostaa kirkkaan ja tarkan valonsäteen
• Kuminen suojus suojaa taskulamppua vedeltä
• Materiaali suojaa taskulamppua öljyltä ja rasvalta
• Iskunkestävä kotelo kestää kolhut ja iskut
• Nailonnauha pitää lampun tallessa



 Philips Krypton -lamppu
Pienikokoinen lamppu, joka valaisee ksenonkaasun 
avulla 70 prosenttia tavallista hehkulamppua 
kirkkaammin.

Esitarkennettu säde
Erikoismuotoiltu linssi ja/tai valoheijastin tuottavat 
kirkkaan ja tarkan valonsäteen.

Roiskeenkestävä
Kumiset tiivisterenkaat ja suojus suojaavat 
taskulamppua vedeltä, joten lamppua voi käyttää 
turvallisesti kaikissa sääolosuhteissa.

Hylkii öljyä ja rasvaa
Kumisen suojuksen erikoispinnoite suojaa 
taskulamppua öljyltä ja rasvalta.

Iskunkestävä
Erikoisvalmisteiset tärinänkestävät muovi- tai 
kumikuoret takaavat, ettei lamppu vahingoitu 
kovassakaan menossa.

Nailonnauha
Lamppu pysyy helposti matkassa eikä pääse 
vahingossa putoamaan kädestä.
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Virta
• Sisältää akut: Ei
• Akun malli: D/LR20 (alkali)
• Akkujen määrä: 2

Tekniset tiedot
• Kotelon materiaali: Luonnonkumi
• Hehkulampun tyyppi: KPR102
• Hehkulampun jännite: 2,4 V

Green-sarjan tekniset tiedot
• Pakkausmateriaali: Pahvilaatikko, PET
• Pakkaustyyppi: Sandwich-pakkaus

Pakkauksen mitat
• Pakkauksen mitat (L x K x S): 14 x 31,7 x 7 cm
• Pakkauksen mitat (L x K x S): 

5,5 x 12,5 x 2,8 tuumaa

• Nettopaino: 0,218 kg
• Nettopaino: 0,481 naula
• Kokonaispaino: 0,27 kg
• Kokonaispaino: 0,595 naula
• Taara: 0,052 kg
• Taara: 0,115 naula

Ulompi pakkaus
• Ulompi pakkaus (P x L x K): 32,8 x 29,5 x 13,5 cm
• Ulompi pakkaus (P x L x K): 

12,9 x 11,6 x 5,3 tuumaa
• Nettopaino: 1,308 kg
• Nettopaino: 2,884 naula
• Kokonaispaino: 1,9 kg
• Kokonaispaino: 4,189 naula
• Taara: 0,592 kg
• Taara: 1,305 naula
•
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