
 

Philips LightLife
Φακός

SFL5540
Δώστε φως στη ζωή σας!

Με αυτόν τον μοντέρνο φακό για εσωτερικούς χώρους
H σειρά φακών LightLife ανταποκρίνεται απόλυτα στις ανάγκες σας. 
Κατασκευασμένοι από υλικά υψηλής ποιότητας, διαθέτουν τεχνολογία φωτισμού για 
βέλτιστη ένταση της δέσμης φωτός και διάρκεια ζωής.

Κορυφαία απόδοση
• 20 φορές μεγαλύτερη διάρκεια λειτουργίας φακού
• 20 φορές μεγαλύτερη διάρκεια λειτουργίας φακού
• Οι λυχνίες LED με διάρκεια ζωής 50,000 ωρών δεν απαιτούν αντικατάσταση
• Πρωτοποριακή λυχνία LED με εξαιρετικά μεγάλη διάρκεια λειτουργίας

Ευκολία στη χρήση
• Η προ-εστιασμένη δέσμη παράγει βέλτιστο φωτισμό και εστίαση
• Περίβλημα ανθεκτικό σε κραδασμούς
• Αγορά από ένα σημείο πώλησης. Περιλαμβάνει 3 μπαταρίες ExtremeLife AAA
 



 LED Nichia 0,5 Watt
Χάρη στη χαμηλή κατανάλωση ενέργειας που 
προσφέρει ο φωτισμός LED, η διάρκεια 
λειτουργίας του φακού είναι μεγαλύτερη.

20 φορές μεγαλύτερη διάρκεια
Οι λυχνίες LED καταναλώνουν πολύ λιγότερη 
ενέργεια από τις λάμπες πυρακτώσεως και έτσι οι 
μπαταρίες διαρκούν έως 20 φορές περισσότερο.

LED με διάρκεια ζωής 50,000 ωρών
Η αντικατάσταση της πηγής φωτός είναι περιττή, 
χάρη στην εξαιρετικά μεγάλη διάρκεια ζωής της 
λυχνίας LED.

Πρωτοποριακή τεχνολογία LED
Η δίοδος εκπομπής φωτός (LED) αποτελεί μια 
βελτιωμένη τεχνολογία φωτισμού για χαμηλή 
κατανάλωση ενέργειας.

Προ-εστιασμένη δέσμη
Χάρη στον προδιαμορφωμένο φακό ή/και το 
κάτοπτρο, η δέσμη παρέχει βέλτιστη εστίαση και 
φωτισμό.

Αντικραδασμικό
Ειδικό πλαστικό ή ελαστικό περίβλημα, ανθεκτικό 
στα χτυπήματα, που απορροφά τους κραδασμούς 
που προκαλούν ζημιά στο φακό σας.

Περιλαμβάνονται 3 μπαταρίες 
ExtremeLife AAA
Οι μπαταρίες Philips που συνιστώνται για χρήση 
με το προϊόν, περιλαμβάνονται στη συσκευασία 
ώστε να είναι δυνατή η άμεση χρήση.
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Ρεύμα
• Συμπεριλαμβάνονται μπαταρίες
• Τύπος μπαταριών: Αλκαλική μπαταρία AAA / 

LR03
• Αριθμός μπαταριών: 3

Τεχνικές προδιαγραφές
• Υλικό περιβλήματος: ABS και καουτσούκ
• Τύπος λάμπας: Ενδεικτική λυχνία LED
• Τάση λάμπας: 3,8 V

Προδιαγραφές προστασίας 
περιβάλλοντος
• Υλικό συσκευασίας: Συσκευασία, PET
• Τύπος συσκευασίας: Μπλίστερ τύπου Clam shell

Διαστάσεις συσκευασίας
• Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 

15 x 32,9 x 4,6 εκ.
• Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 

5,9 x 13 x 1,8 ίντσα
• Καθαρό βάρος: 0,12 κ.
• Καθαρό βάρος: 0,265 lb
• Μικτό βάρος: 0,181 κ.
• Μικτό βάρος: 0,399 lb
• Καθαρό απόβαρο: 0,061 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,134 lb

Εξωτερική συσκευασία
• Εξωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 

50,8 x 18,1 x 16,9 εκ.
• Εξωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 

20 x 7,1 x 6,7 ίντσα
• Καθαρό βάρος: 0,72 κ.
• Καθαρό βάρος: 1,587 lb
• Μικτό βάρος: 1,52 κ.
• Μικτό βάρος: 3,351 lb
• Καθαρό απόβαρο: 0,8 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 1,764 lb
•

Προδιαγραφές
Φακός
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