
 

 

Philips Flashlights
Lommelykt

LED-lykt i gummi

SFL5250
Utforsk verden utenfor

med denne LED-lykten i gummi
LED-lykten i gummi er utformet for å tåle utendørsaktiviteter og sportsaktiviteter. Den 
solide og vannbestandige konstruksjonen gjør lykten perfekt for camping, jogging eller 
turer i alle slags værforhold.

Topp ytelse
• Høyytelses LED på 0,5 W for skarpere lys
• Uknuselig LED med opptil 50 000 timers levetid
• Lysmengde på 40 lumen
• Stråleavstand på 120 meter
• 200 timers brukstid
• Støtsikkert kabinett
• Vanntett konstruksjon

Enkel i bruk
• Nylonstropp for enkel bæring



 Høyytelses LED på 0,5 W
LED-lamper har et lys som er opptil fem ganger 
skarpere, noe som gjør at batteriet varer opptil ti 
ganger lenger, og LED-lampen har en levetid på 
opptil 50 000 ~ 100 000 timer med lys, 
sammenlignet med en vanlig kryptonlyspære.

Støtsikkert kabinett
Det solide og robuste kabinettet på denne 
lommelykten er spesielt utformet for å forebygge 
skader forårsaket av støt, dermed er du sikret at 
lommelykten alltid yter maksimalt.
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Drift
• Batterier følger med: Nei
• Antall batterier: 2
• Batteritype: D / LR20 alkalisk

Grønne spesifikasjoner
• Emballasjemateriale: Kartong
• Emballasjetype: Hempe for oppheng

Ytre eske
• Yttereske (L x B x H): 40,8 x 24,2 x 16,5 cm
• Nettovekt: 1,17 kg
• Bruttovekt: 1,7 kg
• Taravekt: 0,53 kg
• GTIN: 1 87 12581 70165 6
• Antall kundepakker: 6

Mål, emballasje
• Emballasjetype: Blister
• Type hylleplassering: Henging
• Emballasjemål (B x H x D): 14,55 x 27,5 x 6,8 cm
• Nettovekt: 0,195 kg
• Bruttovekt: 0,252 kg
• Taravekt: 0,057 kg
• EAN: 87 12581 70165 9
• Antallet produkter som følger med: 1

Produktmål
• Produktmål (B x H x D): 6,35 x 20,1 x 4,8 cm
• Vekt: 0,195 kg
•
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