
 

 

Philips Flashlights
elemlámpa

Vízálló LED

SFL5150
Fedezze fel a szabad természetet

Ezzel a vízálló LED zseblámpával
A vízálló LED zseblámpát szabadban végzett tevékenységekhez tervezték. A strapabíró, 
vízálló borításnak köszönhetően a zseblámpa a legszélsőségesebb időjárási körülmények 
között is ideális kísérő sátorozás, kocogás vagy túrázás alkalmával.

Kiváló teljesítmény
• 0,5 W-os nagy teljesítményű LED a nagyobb fény érdekében
• Törhetetlen LED akár 100 000 órás élettartammal
• 25 lumenes fénykibocsátás
• 45 méter hatótávolság
• 26 órányi üzemidő
• 3 méterig vízálló az ANSI FL1 IPX 8 szabványnak megfelelően
• Ütésálló burkolat

Egyszerű használat
• Ergonomikus kialakítás a kényelmes fogás érdekében
• Csúszásmentes gumi markolat a kényelmes és biztonságos fogás érdekében
• Kényelmesen hordozható a nylon pántnál fogva
• 2 db AA Power Alkaline elem mellékelve - ezeket a zseblámpával együtt vásárolhatja meg



 0,5 W-os nagy teljesítményű LED
A hagyományos kripton égőkhöz viszonyítva a LED-
es technológia akár 5-ször erősebb fényt, és akár 10-
szer hosszabb akkumulátor-élettartamot biztosít, a 
LED-ek élettartama pedig 50 000 ~ 100 000 óra.

Ergonomikus kialakítás
A zseblámpa ergonomikus kialakítása követi a kéz 
természetes formáját, így tökéletes fogást biztosít.

Ütésálló burkolat
A zseblámpa tömör, robusztus burkolatát 
kifejezetten arra tervezték, hogy védelmet nyújtson 
az ütések okozta károsodásokkal szemben, 
biztosítva a zseblámpa optimális működését.
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Tápellátás
• Tartozék akkumulátorok
• Elemek száma: 2
• Akkumulátor típusa: AA / LR6 alkáli

Környezetvédelmi adatok
• Csomagolóanyag: Karton, PET
• Csomagolás típusa: kagylóhéj fólia

Termék méretei
• Termék méretei (Sz x Ma x Mé): 

5,4 x 16,1 x 5,4 cm
• Tömeg: 0,11 kg

Méret csomagolással együtt
• Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 

11,6 x 24 x 5,8 cm

• Nettó tömeg: 0,156 kg
• Bruttó tömeg: 0,194 kg
• Táratömeg: 0,038 kg
• EAN: 87 12581 66008 6
• Mellékelt termékek száma: 1
• Csomagolás típusa: Fólia
• Polcra helyezési mód: Függesztés

Külső kartondoboz
• Külső kartondoboz (L x Sz x Ma): 

27,5 x 25,5 x 11,5 cm
• Nettó tömeg: 0,936 kg
• Bruttó tömeg: 1,4 kg
• Táratömeg: 0,464 kg
• Fogyasztói csomagolások száma: 6
• GTIN: 1 87 12581 66008 3
•
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