
 

 

Philips LightLife
Фенерче

Гумирано светодиодно

SFL5025
Изследвайте света на открито

с гумираното светодиодно фенерче
Гумираното светодиодно фенерче е проектирано да издържа на вашите тренировки и 

занимания на открито. Здравият и водоустойчив корпус го прави идеално, когато сте на къмпинг, 

бягате за здраве или се разхождате в планината, при всякакви метеорологични условия.

Върхова ефективност
• 0,5 W мощен светодиод за по-ярка светлина
• 15 метра обхват на лъча
• 160 часа време на работа
• 25 лумена светлоотдаване
• Нечуплив светодиод с живот до 100 000 часа
• Удароустойчив корпус
• Гумени уплътнителни пръстени за избягване на повреда при контакт с вода
• Предварително фокусираният лъч осигурява най-доброто осветяване и насочване
• Водоустойчив корпус

Лесна употреба
• Найлонова каишка за лесно носене



 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 крушка, а светодиодите 
издържат до 50 000 ~ 100 000 часа светене.

Гумени уплътнителни пръстени
Гумените уплътнителни пръстени пречат на 
водата да повреди фенерчето и ви позволяват да 
го използвате при всякакви метеорологични 
условия.

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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Power
• Съдържа батерии: Не
• Брой батерии: 2
• Тип батерия: D / LR20 алкална

Екологични спецификации
• Материал на опаковката: Картон, PET
• Тип опаковка: Полиетиленов плик

Размери на изделието
• Габарити на продукта (Ш x В): 7 x 21,2 см
• Тегло: 0,247 кг

Габарити на опаковката
• Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 

14,5 x 27,8 x 7 см
• Нето тегло: 0,249 кг
• Бруто тегло: 0,293 кг
• Тегло на опаковката: 0,044 кг
• EAN: 87 12581 59958 4
• Брой включени продукти: 1
• Тип опаковка: Блистер

Външен кашон
• Външен кашон (л x Ш x В): 43 x 25 x 16,5 см
• Нето тегло: 1,494 кг
• Бруто тегло: 2,068 кг
• Тегло на опаковката: 0,574 кг
• EAN: 87 12581 59959 1
• Брой потребителски опаковки: 6
•
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