
 

 

Philips Flashlights
Фенерче

Метално светодиодно

SFL4010
Изследвайте света на открито

с металното светодиодно фенерче
Металното светодиодно фенерче има мощен светодиод, който дава възможно 
най-ярката и мощна светлина. Със своя компактен и ергономичен дизайн то е 
практично решение при разнообразни дейности.

Върхова ефективност
• 0,5 W мощен светодиод за по-ярка светлина
• Нечуплив светодиод с живот до 50 000 часа
• 50 лумена светлоотдаване
• 60 метра обхват на лъча
• 10 часа време на работа
• Удароустойчив корпус
• Водоустойчив корпус

Лесна употреба
• Ергономично тяло за удобно хващане
• Найлонова каишка за лесно носене
• В комплект с 3 мощни алкални батерии тип AAA, за да имате всичко необходимо



 0,5 W мощен светодиод
Светодиодът е до 5 пъти по-ярък, животът на 
батерията е до 10 пъти по-дълъг в сравнение със 
стандартна криптонова лампа, а светодиодите 
издържат до 50 000 ~ 100 000 часа светене.

Ергономично тяло
Ергономичната форма на фенерчето следва 
естествените извивки на ръката, гарантирайки 
идеален захват.

Удароустойчив корпус
Солидният и устойчив корпус на това фенерче е 
специално конструиран да предпазва от повреди 
вследствие удар, за да гарантира оптимална 
работа на фенерчето.
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Захранване
• Съдържа батерии
• Брой батерии: 3
• Тип батерия: AAA / LR03 алкална

Екологични спецификации
• Материал на опаковката: Картон, PET
• Тип опаковка: Блистер тип "мида"

Външен кашон
• GTIN: 1 87 12581 70593 7
• Брой потребителски опаковки: 12
• Бруто тегло: 1,81 кг
• Външен кашон (л x Ш x В): 30 x 23,5 x 12 см
• Нето тегло: 1,236 кг
• Тегло на опаковката: 0,574 кг

Габарити на опаковката
• EAN: 87 12581 70593 0
• Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 

10 x 22,4 x 2,93 см
• Бруто тегло: 0,131 кг
• Нето тегло: 0,103 кг
• Брой включени продукти: 1
• Тип опаковка: Блистер
• Тегло на опаковката: 0,028 кг
• Начин на поставяне: Окачен

Размери на изделието
• Габарити на продукта (Ш x В x Д): 

2,82 x 10,67 x 2,82 см
• Тегло: 0,073 кг
•
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