
 

 

Philips LightLife
Ficklampa

Vattentät LED

SFL5050
Utforska utomhus

Med den här vattentäta LED-ficklampan
Den vattentäta LED-ficklampan är designad för att hålla för utomhusaktiviteter. Det 
robusta och vattentåliga höljet gör ficklampan idealisk att ta med på camping, jogging eller 
vandring i bergen i de mest extrema väderlekar.

Topprestanda
• 0,5 W LED med hög kapacitet för starkare ljus
• 30 m ljusavstånd
• 26 timmars driftstid
• 25 lumens ljusflöde
• Okrossbar LED med upp till 100 000 timmars livslängd
• Vattentät till 3 meter mätt enligt ANSI FL1 IPX 8
• Stöttåligt hölje

Lättanvänd
• Ergonomiskt hölje för ett bekvämt grepp
• Greppvänligt gummihandtag för ett bekvämt och säkert grepp
• Enkelt att bära med nylonband
• 2 medföljande AA Power Alkaline – allt i ett



 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.

Ergonomiskt hölje
Ficklampans ergonomiska form följer handens 
naturliga linjer och ger ett perfekt grepp.

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.
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Effekt
• Batterier medföljer
• Antal batterier: 2
• Batterityp: AA/LR6 Alkaline

Miljöpolicy
• Förpackningsmaterial: Kartong, PET
• Förpackningstyp: Clamshell-blister

Produktstorlek
• Produktens mått (B x H x D): 5,4 x 16,1 x 5,4 cm
• Vikt: 0,12 kg

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

11,7 x 24 x 5,8 cm
• Nettovikt: 0,16 kg
• Bruttovikt: 0,2 kg
• Taravikt: 0,04 kg
• EAN: 87 12581 59960 7
• Antal produkter som medföljer: 1
• Förpackningstyp: Blister

Yttre kartong
• Yttre kartong (L x B x H): 27,5 x 26 x 14 cm
• Nettovikt: 0,96 kg
• Bruttovikt: 1,5 kg
• Taravikt: 0,54 kg
• EAN: 87 12581 59961 4
• Antal konsumentförpackningar: 6
•

Specifikationer
Ficklampa
Vattentät LED  

http://www.philips.com

