
 

 

Philips Flashlights
svítilna

LED odolná proti vodě

SFL5175
Pro průzkum v terénu

Vodotěsná svítilna LED
Vodotěsná LED svítilna je určená pro venkovní činnosti. Díky pevnému a vodotěsnému 
pouzdru je tato svítilna ideální pro kempování, běhání nebo vysokohorskou turistiku 
v těch nejnáročnějších povětrnostních podmínkách.

Špičkový výkon
• Dioda LED s vysokým výkonem 0,5 W pro jasnější světlo
• Nerozbitná dioda LED s životností až 100 000 h
• Světelný výstup 24 lumenů
• Vzdálenost paprsku 70 m
• 211hodinový provoz
• Vodotěsná do 3 metrů, měřeno podle normy ANSI FL1 IPX 8
• Předem zaostřený paprsek poskytuje optimální světelný výstup a zaostření.
• Kryt odolný proti otřesům

Snadné použití
• Ergonomické tělo pro pohodlné uchopení
• Neklouzavá pryžová rukojeť pro pohodlné a bezpečné uchopení
• Nylonový popruh pro snadné nošení
• Včetně 2 alkalických baterií D pro jednorázový nákup



 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.

Ergonomické tělo
Ergonomický tvar svítilny sleduje přirozené křivky 
vaší ruky, takže ji lze dokonale uchopit.

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: Ano
• Počet baterií: 2
• Typ baterie: D / LR20 alkalická

Ekologické specifikace
• Balicí materiál: Karton, PET
• Typ balení: Plastový obal

Rozměry výrobku
• Rozměry výrobku (Š x V x H): 6,8 x 22 x 6,8 cm
• Hmotnost: 0,23 kg

Rozměry balení
• Rozměry balení (Š x V x H): 15,5 x 32 x 7,1 cm

• Čistá hmotnost: 0,49 kg
• Hrubá hmotnost: 0,57 kg
• Hmotnost obalu: 0,08 kg
• EAN: 87 12581 66009 3
• Počet zahrnutých výrobků: 1
• Typ balení: Plastikový obal
• Typ umístění poličky: Zavěšení

Vnější obal
• Vnější obal (D x Š x V): 39 x 33,2 x 13,2 cm
• Čistá hmotnost: 2,94 kg
• Hrubá hmotnost: 3,84 kg
• Hmotnost obalu: 0,9 kg
• Počet spotřebitelských balení: 6
• GTIN: 1 87 12581 66009 0
•
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