
 

 

Philips Flashlights
Baterka

Vodotesná LED

SFL5175
Preskúmajte vonkajší svet

S touto vodotesnou baterkou LED
Vodotesná baterka LED bola navrhnutá pre aktivity vonku. Vďaka drsnému a 
vodotesnému telu je táto baterka ideálna na stanovanie, beh či prechádzky po kopcoch 
aj v tom najextrémnejšom počasí.

Špičkový výkon
• Vysokovýkonná svetelná dióda LED 0,5 W vytvára silnejšie svetlo
• Nerozbitná dióda LED so životnosťou až 100 000 hodín
• Svetelný výkon 24 lúmenov
• Dosah lúča 70 metrov
• Výdrž pri používaní 211 hodín
• Vodotesná do hĺbky 3 metrov – merané podľa normy ANSI FL1 IPX 8
• Vopred zaostrený lúč s optimálnym svetelným výkonom a ostrosťou
• Puzdro odolné voči otrasom

Jednoduché používanie
• Ergonomické telo umožňuje pohodlné uchopenie
• Protišmykové gumené držadlo na pohodlné a bezpečné uchopenie
• Nylonový remienok na jednoduché prenášanie
• Pribalené 2 batérie Power Alkaline typu D – jeden nákup



 Vysokovýkonná svetelná dióda LED 
0,5 W
Dióda LED je až 5-krát jasnejšia, a vďaka nej vydrží 
baterka svietiť 10-krát dlhšie. Životnosť diódy LED 
je 50 000 – 100 000 hodín svietenia, v porovnaní s 
bežnou kryptónovou žiarovkou.

Ergonomické telo
Ergonomický tvar baterky napodobňuje prirodzené 
krivky ruky, čím umožňuje vynikajúce uchopenie.

Puzdro odolné voči otrasom
Pevné a robustné puzdro tejto baterky je špeciálne 
navrhnuté tak, aby zabraňovalo poškodeniam 
spôsobeným nárazom, čím zaistí optimálny výkon 
baterky.
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Príkon
• Batérie pribalené: áno
• Počet batérií: 2
• Typ batérie: Alkalická batéria D / LR20

"Green" špecifikácie
• Baliaci materiál: Lepenka, PET
• Typ balenia: Bublinkový obal

Rozmery produktu
• Rozmery produktu (Š x V x H): 6,8 x 22 x 6,8 cm
• Hmotnosť: 0,23 kg

Rozmery balenia
• Rozmery balenia (Š x V x H): 15,5 x 32 x 7,1 cm

• Hmotnosť netto: 0,49 kg
• Hmotnosť brutto: 0,57 kg
• Hmotnosť obalu: 0,08 kg
• EAN: 87 12581 66009 3
• Počet zabalených kusov výrobkov: 1
• Typ balenia: Balenie blister
• Typ policového umiestnenia: Zavesenie

Vonkajší kartón
• Vonkajší kartón (D x Š x V): 39 x 33,2 x 13,2 cm
• Hmotnosť netto: 2,94 kg
• Hmotnosť brutto: 3,84 kg
• Hmotnosť obalu: 0,9 kg
• Počet užívateľských balení: 6
• GTIN: 1 87 12581 66009 0
•

Technické údaje
Baterka
Vodotesná LED

http://www.philips.com

