
 

 

Philips Flashlights
Lanternă

Rezistentă la apă, cu LED-uri

SFL5175
Exploraţi lumea exterioară

Cu această lanternă cu LED-uri rezistentă la apă
Lanterna cu LED-uri rezistentă la apă este proiectată să reziste la activităţi desfăşurate în 
exterior. Având corpul rugos şi impermeabil, această lanternă este ideală pentru camping, 
jogging sau drumeţii la munte chiar şi în condiţii meteorologice extreme.

Performanţă superioară
• LED de înaltă performanţă de 0,5 W pentru lumină mai puternică
• LED incasabil cu până la 100.000 ore durată de viaţă
• Putere de 24 lumeni
• Distanţă a fasciculului de 70 de metri
• Timp de funcţionare de 211 ore
• Rezistentă la apă la o adâncime de 3 metri măsurată conform ANSI FL1 IPX 8
• Fasciculul prefocalizat oferă lumină și focalizare optime
• Carcasă antișoc

Ușurinţă în utilizare
• Corp ergonomic pentru o prindere confortabilă
• Mâner din cauciuc antialunecare pentru o prindere comodă și sigură
• Curea de nailon pentru transportare ușoară
• 2 baterii alcaline D incluse pentru un pachet complet



 LED de înaltă performanţă de 0,5 W
LED-ul este de până la 5 ori mai luminos, face ca 
bateria să aibă o durată de viaţă de până la 10 ori mai 
mare, iar LED-urile durează până la 50.000 ~ 100.000 
de ore de lumină, în comparaţie cu un bec standard 
cu kripton.

Corp ergonomic
Forma ergonomică a lanternei urmează liniile 
naturale ale mâinii dvs., asigurând o priză perfectă.

Carcasă antișoc
Carcasa solidă și robustă a acestei lanterne este 
concepută special pentru a preveni deteriorarea 
cauzată de șocuri, asigurând performanţe optime ale 
lanternei.
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Alimentare
• Baterii incluse
• Număr de baterii: 2
• Tip baterie: Baterie D / LR20 alcalină

Specificaţii pentru protecţia mediului
• Material de împachetat: Cutie, PET
• Tip ambalaj: Ambalaj clemă

Dimensiuni produs
• Dimensiuni produs (L x Î x A): 6,8 x 22 x 6,8 cm
• Greutate: 0,23 kg

Dimensiunile ambalajului
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 

15,5 x 32 x 7,1 cm

• Greutate netă: 0,49 kg
• Greutate brută: 0,57 kg
• Greutate proprie: 0,08 kg
• EAN: 87 12581 66009 3
• Număr de produse incluse: 1
• Tip ambalaj: Ambalaj
• Tipul amplasării pe rafturi: Atârnare

Cutie exterioară
• Cutie exterioară (L x L x Î): 39 x 33,2 x 13,2 cm
• Greutate netă: 2,94 kg
• Greutate brută: 3,84 kg
• Greutate proprie: 0,9 kg
• Număr de ambalaje: 6
• GTIN: 1 87 12581 66009 0
•
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