
 

 

Philips Flashlights
Lanterna

Alumínio

SFL4600
Ilumine a sua vida!

Com esta lanterna LED em metal
A lanterna LED em metal tem um design maravilhoso e foi concebida para satisfazer as suas 

necessidades de iluminação no interior e exterior da casa. Fabricada em alumínio de alta qualidade. As 

linhas compactas e ergonómicas desta lanterna LED em metal tornam-na numa lanterna prática para 

numerosas actividades

Excelente desempenho
• LED de 1 W para luz extremamente brilhante
• LED com vida útil de 100,000 horas, não necessita de substituição
• Distância do feixe de 225 metros
• Emissão de luz de 80 lúmenes
• 2 horas de tempo de funcionamento
• Vedantes em borracha evitam danos provocados pela água
• Estrutura resistente a impactos
• Estrutura resistente à água

Fácil de utilizar
• 3 alcalinas AAA incluídas para conjunto completo
• Estrutura ergonómica para utilização confortável
• Pega em borracha anti-deslizante para utilização confortável e segura
• Fita em nylon para transporte fácil
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Alimentação
• Pilhas incluídas
• Número de pilhas: 3
• Tipo de bateria: AAA / LR03 Alcalina

Especificações ecológ.
• Gravação de CD de início sincronizado: Caixa, PET
• Tipo de embalagem: Blister tipo sanduíche

Dimensões do produto
• Dimensões do produto (L x A x P): 

3,25 x 11,4 x 2,8 cm
• Peso: 0,082 kg

Dimensões da embalagem
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

11,5 x 24 x 3,8 cm

• Peso líquido: 0,116 kg
• Peso bruto: 0,152 kg
• Tara: 0,036 kg
• EAN: 87 12581 66014 7
• Número de produtos incluídos: 1
• Tipo de embalagem: Blister
• Tipo de disposição na prateleira: Pendurado

Embalagem exterior
• Embalagem exterior (C x L x A): 

25,5 x 22 x 13,5 cm
• Peso líquido: 0,696 kg
• Peso bruto: 1,2 kg
• Tara: 0,504 kg
• GTIN: 1 87 12581 66014 4
• Número de embalagens para o consumidor: 6
•
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