
 

 

„Philips“ LightLife
Žibintuvėlis

Prisukamas

SFL5000
Nušvieskite savo gyvenimą!

Prisukamas žibintuvėlis
Nesvarbu, kokio tipo žibintuvėlio norite, – „LightLife“ kategorija puikiai atitiks jūsų 
poreikius. Visuose iš kokybiškų medžiagų pagamintuose žibintuvėliuose naudojama 
optimalų spindulio intensyvumą ir eksploatavimo trukmę užtikrinanti technologija.

Geriausias našumas
• Itin mažos energijos sąnaudos
• Žibintuvėlyje yra generatorius, kad galėtumėte jį įkrauti ir naudoti bet kada
• Naudojant LED, kurios šviečia 50 000 valandų, lempučių keitimas nebeturi prasmės
• Inovatyvi LED technologija, užtikrinantį ypač ilgą naudojimo laiką

Lengva naudoti
• Sufokusuotas spindulys užtikrina optimalų šviesos srautą ir fokusavimą
• Guminis korpusas saugo žibintuvėlį nuo vandens
• Smūgiams atsparus korpusas saugo nuo smūgių sukeliamų gedimų
• Nailoninė juostelė padės žibintuvėlio nepamesti
• Įsigyti reikia tik kartą



 3 * (5MM) „Toyoda“ LED
Kadangi LED suvartoja mažai energijos, žibintuvėlis 
gali būti naudojamas ilgiau.

Prisukamas
Žibintuvėlyje yra generatorius, kuriuo įkraunamos 
viduje esančios baterijos, todėl nebereikės sukti 
galvos dėl maitinimo lizdo ir galėsite naudotis 
žibintuvėliu, kai tik prireikia.

50 000 valandų šviečianti LED
Lemputės keisti nereikia, nes LED šviečia ypač ilgai.

Inovatyvi LED technologija
Šviesos diodai (LED) – tai efektyviai energiją 
naudojanti patobulinta lempučių technologija.

Sufokusuotas spindulys
Dėl ypatingos lęšio formos ir (arba) reflektoriaus 
skleidžiamas spindulys suteikia optimalų šviesos 
srautą ir fokusavimą.

Atsparus smūgiams
Specialus smūgiams atsparus plastikinis arba guminis 
korpusas saugo nuo žibintuvėlio gedimų, kuriuos gali 
sukelti smūgiai.

Nailoninė juostelė
Užsidėjus šią juostelę žibintuvėlį lengva nešioti ir 
nepamesti, jei kartais netyčia jis išslystų iš rankų.

Įkraunamos ličio baterijos
Baterijos, kurias patariama naudoti su gaminiu, jau 
yra įdėtos, kad gaminiu galėtumėte pradėti naudotis 
iškart.
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Maitinimas
• Baterijos pridedamos

Techniniai duomenys
• Korpuso medžiaga: ABS
• Lemputės tipas: LED
• Lemputės galingumas: 3,8 V

Ekologiškos specifikacijos
• Pakavimo medžiaga: Kartoninė dėžutė, PET
• Pakuotės tipas: Atidaroma lizdinė pakuotė

Pakavimo matmenys
• Pakuotės matmenys (W x H x D): 

12,9 x 26,7 x 5 cm
• Pakuotės matmenys (W x H x D): 

5,1 x 10,5 x 2,0 in
• Grynasis svoris: 0,11 kg
• Grynasis svoris: 0,243 svarų

• Bendras svoris: 0,15 kg
• Bendras svoris: 0,331 svarų
• Pakuotės svoris: 0,04 kg
• Pakuotės svoris: 0,088 svarų
• EAN: 87 12581 33132 0
• Pridedamų gaminių skaičius: 1
• Pakuotės tipas: Iškilimas

Išorinė kartoninė dėžutė
• Outer carton (L x W x H): 18,7 x 16 x 28 cm
• Outer carton (L x W x H): 7,4 x 6,3 x 11,0 in
• Grynasis svoris: 0,66 kg
• Grynasis svoris: 1,455 svarų
• Bendras svoris: 0,69 kg
• Bendras svoris: 1,521 svarų
• Pakuotės svoris: 0,03 kg
• Pakuotės svoris: 0,066 svarų
• EAN: 87 12581 35988 1
• Vartotojams skirtų pakuočių skaičius: 6
•
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