
 

 

Philips Flashlights
Zaklamp

LED met rubberen behuizing

SFL5250
De paden op

Met deze rubberen LED-zaklamp
De rubberen LED-zaklamp is speciaal ontworpen met het oog op buitenactiviteiten en 
sport. De stevige, waterbestendige behuizing maakt hem ideaal voor bij het kamperen, 
joggen en wandelen onder alle weersomstandigheden.

Topprestaties
• Krachtige LED-lamp van 0,5 W voor feller licht
• Onbreekbare LED met een levensduur van wel 50.000 uur
• Lichtsterkte van 40 lumen
• Lichtstraal tot 120 meter
• 200 uur gebruikstijd
• Schokbestendige behuizing
• Waterbestendige behuizing

Gebruiksgemak
• Nylonkoord voor draaggemak



 Krachtige LED-lamp van 0,5 W
LED-licht is tot wel 5 keer helderder en de batterij 
gaat tot wel 10 keer langer mee (50.000 - 100.000 
branduren) dan bij standaard kryptonlampen.

Schokbestendige behuizing
De stevige, robuuste behuizing van deze zaklamp is 
speciaal ontworpen om schade als gevolg van 
schokken te voorkomen, waardoor de zaklamp 
optimale prestaties blijft leveren.
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Vermogen
• Inclusief batterijen: Nee
• Aantal batterijen: 2
• Batterijtype: D/LR20 alkaline

Ecologische specificaties
• Verpakkingsmateriaal: Karton
• Verpakkingstype: Hangtag

Omdoos
• Omdoos (L x B x H): 40,8 x 24,2 x 16,5 cm
• Nettogewicht: 1,17 kg
• Brutogewicht: 1,7 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,53 kg
• GTIN: 1 87 12581 70165 6
• Aantal consumentenverpakkingen: 6

Afmetingen van de verpakking
• Verpakkingstype: Blister
• Type schap: Ophanging
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

14,55 x 27,5 x 6,8 cm
• Nettogewicht: 0,195 kg
• Brutogewicht: 0,252 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,057 kg
• EAN: 87 12581 70165 9
• Aantal producten: 1

Afmetingen van het product
• Afmetingen van product (B x H x D): 

6,35 x 20,1 x 4,8 cm
• Gewicht: 0,195 kg
•
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