
 

 

Philips LightLife
Latarka

SFL5540
Rozjaśni Twoje życie!

Nowoczesna latarka do użytku w pomieszczeniach
Nieważne, jaką latarkę chcesz kupić — gama latarek LightLife zaspokoi Twoje potrzeby. 
Każda latarka LightLife, wykonana z wysokiej jakości tworzyw sztucznych, jest wyposażona 
w technologię oświetleniową zapewniającą optymalną intensywność światła i żywotność.

Najlepsza wydajność
• Latarka ma 20 razy dłuższy czas działania
• Latarka ma 20 razy dłuższy czas działania
• Dioda LED świecąca przez 50 000 godzin bez konieczności wymiany
• Nowatorska technologia LED o niezwykle długim czasie działania

Łatwa obsługa
• Taki strumień światła oferuje optymalną emisję światła i jego zogniskowanie
• Odporna na wstrząsy obudowa doskonale znosi uderzenia
• W zestawie znajdują się 3 baterie ExtremeLife AAA



 Dioda LED 0,5 W Nichia
Dioda LED zużywa mniej energii, dlatego latarka 
działa przez dłuższy czas.

20-krotnie dłuższy czas działania
Diody LED zużywają o wiele mniej energii niż zwykłe 
żarówki, przez co baterie starczają na 20 razy dłuższy 
okres czasu, a więc oszczędza się na ich wymianie.

50 000 godzin świecenia diody LED
Wymiana źródła światła przestaje być potrzebna 
wskutek niezwykle długiej żywotności diody LED.

Nowatorska technologia LED
Dioda LED to ulepszona, energooszczędna 
technologia oświetleniowa.

Fabrycz. zogniskowany strumień światła
Dzięki odpowiednio ukształtowanej soczewce i/lub 
reflektorowi wiązka jest odpowiednio 
zogniskowana.

Wstrząsoodporny
Specjalna, odporna na wstrząsy plastikowa lub 
gumowa obudowa chroni latarkę przed uderzeniami.

3 baterie ExtremeLife AAA w zestawie
Zalecane do tego produktu baterie Philips są 
dołączone do opakowania, umożliwiając 
natychmiastowe korzystanie z latarki.
SFL5540/10

Zalety
Data wydania 2011-04-05

Wersja: 4.0.8

12 NC: 8670 000 29353
EAN: 87 12581 33118 4

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. 
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips 
Electronics N.V. lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com
Zasilanie
• Zestaw z bateriami
• Rodzaj baterii/akumulatora: Alkaliczna AAA / LR03
• Liczba baterii lub akumulatorów: 3

Specyfikacja techniczna
• Materiał obudowy: Tworzywo ABS i guma
• Typ żarówki: LED
• Napięcie żarówki: 3,8 V

Charakterystyka ekologiczna
• Materiał opakowania: Karton, Tworzywo PET
• Rodzaj opakowania: Blister składany

Wymiary opakowania
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

15 x 32,9 x 4,6 cm
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

5,9 x 13 x 1,8 cali

• Waga netto: 0,12 kg
• Waga netto: 0,265 lb
• Waga brutto: 0,181 kg
• Waga brutto: 0,399 lb
• Ciężar opakowania: 0,061 kg
• Ciężar opakowania: 0,134 lb

Karton zewnętrzny
• Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 

50,8 x 18,1 x 16,9 cm
• Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 

20 x 7,1 x 6,7 cali
• Waga netto: 0,72 kg
• Waga netto: 1,587 lb
• Waga brutto: 1,52 kg
• Waga brutto: 3,351 lb
• Ciężar opakowania: 0,8 kg
• Ciężar opakowania: 1,764 lb
•
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