
ώστε φως στη ζωή σας!
∆
Με αυτό

H σειρά φακ

σας. Κατασκ

τεχνολογία φ

Κορυφ
• Η λυ

Ευκολ
• Η πρ
• Περ
• Η αν
ν τον ισχυρό φακό για χρήση σε εξωτερικούς χώρους

ών LightLife ανταποκρίνεται απόλυτα στις ανάγκες και τον προϋπολογισµό 

ευασµένοι από υλικά υψηλής ποιότητας, οι φακοί LightLife διαθέτουν 

ωτισµού για βέλτιστη ένταση της δέσµης φωτός και διάρκεια ζωής.

αία απόδοση
χνία Philips Krypton προσφέρει 70% περισσότερο φωτισµό

ία στη χρήση
ο-εστιασµένη δέσµη παράγει βέλτιστο φωτισµό και εστίαση

ίβληµα ανθεκτικό σε κραδασµούς
τιολισθητική ράβδος εµποδίζει την πτώση του φακού από το χέρι σας
 

Philips LightLife
Φακός

Με ισχυρό φως

SFL3500



 

Ρεύµα
• Συµπεριλαµβάνονται µπαταρίες: Όχι
• Τύπος µπαταριών: Αλκαλικές D / LR20
• Αριθµός µπαταριών: 4

Τεχνικές προδιαγραφές
• Υλικό περιβλήµατος: ABS
• Τύπος λάµπας: KPR113
• Τάση λάµπας: 4,8 V

Προδιαγραφές προστασίας περιβάλλοντος
• Υλικό συσκευασίας: Συσκευασία
• Τύπος συσκευασίας: ∆ώρου

∆ιαστάσεις συσκευασίας
• EAN: 87 12581 33114 6
• Αριθµός συµπεριλαµβανόµενων προϊόντων: 1
• Τύπος συσκευασίας: Μπλίστερ
• ∆ιαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 

13,4 x 28,9 x 13,4 εκ.
• ∆ιαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 

5,3 x 11,4 x 5,3 ίντσα
• Καθαρό βάρος: 0,395 κ.
• Καθαρό βάρος: 0,871 lb
• Μικτό βάρος: 0,49 κ.
• Μικτό βάρος: 1,080 lb
• Καθαρό απόβαρο: 0,095 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,209 lb

Εξωτερική συσκευασία
• EAN: 87 12581 33115 3
• Αριθµός συσκευασιών καταναλωτή: 6
• Εξωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 

49 x 42 x 15 εκ.
• Εξωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 

19,3 x 16,5 x 5,9 ίντσα
• Καθαρό βάρος: 2,37 κ.
• Καθαρό βάρος: 5,225 lb
• Μικτό βάρος: 3,6 κ.
• Μικτό βάρος: 7,937 lb
• Καθαρό απόβαρο: 1,23 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 2,712 lb
•
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