
 

 

Philips LightLife
svítilna

LED s pryžovým povrchem

SFL5025
Pro průzkum v terénu

S touto pryžovou svítilnou LED
Pryžová svítilna LED je určená pro venkovní činnosti. Díky pevnému a voděodolnému 
pouzdru je tato svítilna ideální pro kempování, běhání nebo vysokohorskou turistiku 
v libovolných povětrnostních podmínkách.

Špičkový výkon
• Dioda LED s vysokým výkonem 0,5 W pro jasnější světlo
• Vzdálenost paprsku 15 m
• Doba provozu 160 h
• Světelný výstup 25 lumenů
• Nerozbitná dioda LED s životností až 100 000 h
• Kryt odolný proti otřesům
• Pryžové těsnicí kroužky chrání před poškozením způsobeným vodou
• Předem zaostřený paprsek poskytuje optimální světelný výstup a zaostření.
• Vodotěsné provedení

Snadné použití
• Nylonový popruh pro snadné nošení



 Dioda LED s vysokým výkonem 0,5 W
Svítilna LED je až 5krát jasnější, až 10krát prodlužuje 
životnost baterie a svojí výdrží poskytne 50 000 až 
100 000 hodin světla v porovnání se standardní 
kryptonovou žárovkou.

Pryžové těsnicí kroužky
Gumové těsnicí kroužky zabraňují poškození svítilny 
vodou a umožňují používat svítilnu v jakémkoliv 
počasí.

Kryt odolný proti otřesům
Kvalitní a odolné pouzdro této svítilny bylo speciálně 
navrženo s ohledem na předcházení poškození 
způsobeným nárazy, čímž vám zajišťuje optimální 
výkon svítilny.
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Spotřeba
• Baterie dodávány s přístrojem: Ne
• Počet baterií: 2
• Typ baterie: D / LR20 alkalická

Ekologické specifikace
• Balicí materiál: Karton, PET
• Typ balení: Plastová sácek

Rozměry výrobku
• Rozměry výrobku (Š x V): 7 x 21,2 cm
• Hmotnost: 0,247 kg

Rozměry balení
• Rozměry balení (Š x V x H): 14,5 x 27,8 x 7 cm

• Čistá hmotnost: 0,249 kg
• Hrubá hmotnost: 0,293 kg
• Hmotnost obalu: 0,044 kg
• EAN: 87 12581 59958 4
• Počet zahrnutých výrobků: 1
• Typ balení: Plastikový obal

Vnější obal
• Vnější obal (D x Š x V): 43 x 25 x 16,5 cm
• Čistá hmotnost: 1,494 kg
• Hrubá hmotnost: 2,068 kg
• Hmotnost obalu: 0,574 kg
• EAN: 87 12581 59959 1
• Počet spotřebitelských balení: 6
•
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