
 

 

Philips LightLife
Lanterna

• Autónoma

SFL5000
Ilumine a sua vida!

Com esta lanterna autónoma
Independentemente do tipo de lanterna que precisa, a gama LightLife responde perfeitamente às 
suas necessidades e orçamento. Feitas com materiais de qualidade, as LightLife estão equipadas 
com uma lâmpada Philips genuína, para a melhor intensidade de iluminação e vida útil.

Excelente desempenho
• Consumo de energia extremamente reduzido
• A lanterna contém um dínamo com capacidades de carregamento automático
• LED com vida útil de 50.000 horas, não necessita de substituição
• Tecnologia LED inovadora, com vida útil extremamente longa

Fácil de Utilizar
• O raio pré-focado proporciona a melhor saída de luz e focagem
• A estrutura em borracha protege a lanterna de salpicos de água
• Estrutura resistente a impactos suporta danos causados por choques
• A correia em nylon evita que perca a sua lanterna
• Compras completas



 LED 3 * (5MM) Toyoda
Devido ao consumo de energia extremamente 
reduzido do LED, a lanterna pode funcionar durante 
um longo período de tempo.

Autónoma
A lanterna contém um dínamo no interior que 
carrega as pilhas e a torna independente de tomadas 
eléctricas obsoletas e assegurando a utilização em 
todas as ocasiões.

Vida útil do LED de 50.000 horas
A substituição da fonte de luz é desnecessária, 
devido à vida útil do LED extremamente longa.

Tecnologia LED inovadora
Um Díodo Emissor de Luz (LED) é uma tecnologia 
melhorada de iluminação eficiente.

Raio pré-focado
Graças a uma lente pré-adaptada e/ou um reflector, 
o raio proporciona a melhor intensidade de luz e 
focagem.

Resistente ao choque
Uma estrutura especial em plástico ou em borracha 
resistente a choques evita danos na sua lanterna.

Correia em nylon
Esta correia facilita o transporte da lanterna e 
impede que esta caia se escorregar acidentalmente 
da sua mão.

Bateria de lítio recarregável
As pilhas Philips aconselhadas para o produto estão 
incluídas na embalagem, para que possa começar a 
utilizá-lo de imediato.
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Alimentação
• Pilhas incluídas

Especificações técnicas
• Material da estrutura: ABS
• Tipo de lâmpada: LED
• Tensão da lâmpada: 3,8 V

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

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

12,9 x 26,7 x 5 cm
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

5,1 x 10,5 x 2,0 polegada
• Peso líquido: 0,11 kg
• Peso líquido: 0,243 lb
• Peso bruto: 0,15 kg

• Peso bruto: 0,331 lb
• Tara: 0,04 kg
• Tara: 0,088 lb
• EAN: 87 12581 33132 0
• Número de produtos incluídos: 1
• Tipo de embalagem: Blister

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

18,7 x 16 x 28 cm
• Embalagem exterior (C x L x A): 

7,4 x 6,3 x 11,0 polegada
• Peso líquido: 0,66 kg
• Peso líquido: 1,455 lb
• Peso bruto: 0,69 kg
• Peso bruto: 1,521 lb
• Tara: 0,03 kg
• Tara: 0,066 lb
• EAN: 87 12581 35988 1
• Número de embalagens para o consumidor: 6
•
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