
 

 

Philips LightLife
Ficklampa

LED i gummi

SFL5025
Utforska utomhus

Med den här LED-ficklampan i gummi
LED-ficklampan i gummi är designad för att klara utomhusaktiviteter och sport. Det 
robusta och vattentåliga höljet gör ficklampan idealisk att ta med på camping, jogging eller 
vandring i bergen i alla väderlekar.

Topprestanda
• 0,5 W LED med hög kapacitet för starkare ljus
• 15 m ljusavstånd
• 160 timmars driftstid
• 25 lumens ljusflöde
• Okrossbar LED med upp till 100 000 timmars livslängd
• Stöttåligt hölje
• Förslutningsringar i gummi förhindrar vattenskador
• Den förfokuserade ljusstrålen ger bästa möjliga ljusstyrka och fokus
• Vattentätt hölje

Lättanvänd
• Enkelt att bära med nylonband



 0,5 W LED med hög kapacitet
LED-lampan är upp till 5 gånger mer ljusstark, vilket 
ger upp till 10 gånger längre batteritid och upp till 
50 000 ~ 100 000 timmars brinntid jämfört med en 
kryptonglödlampa av standardtyp.

Förslutningsringar i gummi
Tätningsringar och hölje i gummi förhindrar att 
vatten skadar ficklampan och gör att du kan använda 
den under alla väderförhållanden.

Stöttåligt hölje
Den här ficklampans solida och robusta hölje är 
särskilt designat för att förhindra att skador 
uppkommer på grund av stötar, och ge optimala 
prestanda.
SFL5025/10

Funktioner
Publiceringsdatum  
2012-03-07

Version: 5.2.4

12 NC: 8670 000 75441
EAN: 87 12581 59958 4

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående 
meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips 
Electronics N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com
Effekt
• Batterier medföljer: Nej
• Antal batterier: 2
• Batterityp: D/LR20 Alkaline

Miljöpolicy
• Förpackningsmaterial: Kartong, PET
• Förpackningstyp: Polyetenpåse

Produktstorlek
• Produktens mått (B x H): 7 x 21,2 cm
• Vikt: 0,247 kg

Förpackningens mått
• Förpackningens mått (B x H x D): 

14,5 x 27,8 x 7 cm
• Nettovikt: 0,249 kg
• Bruttovikt: 0,293 kg
• Taravikt: 0,044 kg
• EAN: 87 12581 59958 4
• Antal produkter som medföljer: 1
• Förpackningstyp: Blister

Yttre kartong
• Yttre kartong (L x B x H): 43 x 25 x 16,5 cm
• Nettovikt: 1,494 kg
• Bruttovikt: 2,068 kg
• Taravikt: 0,574 kg
• EAN: 87 12581 59959 1
• Antal konsumentförpackningar: 6
•
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