
 

 

Philips LightLife
Latarka

Wodoodporna latarka LED

SFL5050
Odkrywaj nieznane

Dzięki wodoodpornej latarce LED
Wodoodporna latarka LED została zaprojektowana tak, aby można było jej używać podczas 

wykonywania rozmaitych czynności na dworze. Solidna i wodoodporna konstrukcja sprawia, że ta 

latarka idealnie sprawdza się na biwaku, podczas biegania czy chodzenia po górach, nawet w najbardziej 

ekstremalnych warunkach pogodowych.

Najlepsza wydajność
• Wysokowydajna dioda LED o mocy 0,5 W zapewniająca jaśniejsze światło
• Zasięg wiązki światła: 30 m
• Czas działania: 26 godzin
• Strumień świetlny: 25 lumenów
• Nietłukąca dioda LED o żywotności do 100 000 godzin
• Wodoodporność do głębokości 3 m — według pomiaru zgodnego ze standardem ANSI FL1 

IPX 8
• Obudowa odporna na wstrząsy

Łatwa obsługa
• Ergonomiczna konstrukcja, wygodny uchwyt
• Antypoślizgowy, gumowy uchwyt zapewniający wygodny i pewny chwyt
• Nylonowy pasek ułatwiający przenoszenie
• Dołączono 2 baterie alkaliczne AA o dużej mocy, więc nie trzeba ich kupować osobno



 Wysokowydajna dioda LED o mocy 
0,5 W
Latarka LED gwarantuje do 5 razy jaśniejsze światło, 
przedłuża nawet o 10 razy żywotność baterii i 
zapewnia od 50 000 do 100 000 godzin działania — 
w porównaniu do standardowej żarówki 
kryptonowej.

Ergonomiczna konstrukcja
Ergonomiczny kształt latarki dopasowuje się do 
naturalnego kształtu dłoni, co zapewnia pewny 
chwyt.

Obudowa odporna na wstrząsy
Solidna, wytrzymała obudowa latarki zapobiega 
uszkodzeniom spowodowanym wstrząsami, 
zapewniając optymalne działanie latarki.
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Moc
• Zestaw z bateriami
• Liczba baterii lub akumulatorów: 2
• Rodzaj baterii/akumulatora: Alkaliczna AA / LR6

Charakterystyka ekologiczna
• Materiał opakowania: Karton, Tworzywo PET
• Rodzaj opakowania: Blister składany

Wymiary produktu
• Wymiary produktu (szer. x wys. x gł.): 

5,4 x 16,1 x 5,4 cm
• Waga: 0,12 kg

Wymiary opakowania
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

11,7 x 24 x 5,8 cm
• Waga netto: 0,16 kg
• Waga brutto: 0,2 kg
• Ciężar opakowania: 0,04 kg
• EAN: 87 12581 59960 7
• Liczba produktów w zestawie: 1
• Rodzaj opakowania: Blister

Karton zewnętrzny
• Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 

27,5 x 26 x 14 cm
• Waga netto: 0,96 kg
• Waga brutto: 1,5 kg
• Ciężar opakowania: 0,54 kg
• EAN: 87 12581 59961 4
• Liczba opakowań konsumenckich: 6
•

Dane techniczne
Latarka
Wodoodporna latarka LED

http://www.philips.com

