
 

 

Philips LightLife
Baterka

• Guma

SFL5561
Rozžiarte si život!

Pomocou tejto exteriér. baterky odolnej voči nárazom a vode
Bez ohľadu na to, akú baterku chcete, rad LightLife dokonale vyhovie vašim potrebám. 
Každá baterka je vybavená technológiou osvetlenia pre optimálnu intenzitu lúča a 
životnosť.

Vrcholový výkon
• Mimoriadne nízka spotreba energie
• Baterka funguje 20-krát dlhšie
• Pri diódach LED so životnosťou 50 000 hodín sa výmena stáva nepotrebnou
• Inovatívna technológia LED s extrémne dlhou prevádzkovou dobou

Jednoduché používanie
• Vopred zaostrený lúč s optimálnym svetelným výkonom a ostrosťou
• Gumené puzdro chráni baterku pred špliechajúcou vodou
• Materiál na ochranu baterky pred olejom a mastnotou
• Puzdro odolné voči otrasom odolá poškodeniu spôsobenému z otrasov
• Nylónový remienok zabráni v strate baterky
• Jeden nákup zahŕňa 2 batérie ExtremeLife AA



 3 * (5 mm) dióda Nichia LED
Vďaka mimoriadne nízkej spotrebe energie diódou 
LED dokáže táto baterka svietiť dlhšie.

20- krát dlhšia prevádzková doba
Diódy LED spotrebujú oveľa menej energie ako 
bežné žiarovky, takže batérie vydržia až 20-krát 
dlhšie, čím šetria peniaze za náhradné batérie.

50 000 hodín životnosti LED
Výmena zdroja svetla nie je potrebná kvôli extrémne 
dlhej životnosti LED.

Inovatívna technológia LED
Light Emitting Diode (LED) je energeticky efektívna 
zdokonalená technológia osvetlenia.

Vopred zaostrený lúč
Vďaka vytvarovanej šošovke a/alebo odrazovému 
sklu lúč poskytuje najoptimálnejší svetelný výkon a 
ostrosť.

Odolná voči špliechajúcej vode
Gumové tesniace krúžky a puzdro zabraňujú 
poškodeniu baterky pôsobením vody, takže ju 
môžete používať za každého počasia.

Odolné voči oleju a mastnote
Gumené puzdro so špeciálnym povrchom na 
ochranu baterky pred olejom a mastnotou.

Odolné voči otrasom
Špeciálne plastové alebo gumené puzdro odolné voči 
otrasom zabraňuje poškodeniu vašej baterky 
spôsobeného otrasmi.

Nylonový remienok
Vďaka tomuto remienku sa baterka ľahko prenáša a 
zabraňuje v jej páde, ak sa vám náhodou vyšmykne z 
ruky.

Vrátane dvoch batérií ExtremeLife AA
Odporúčané batérie Philips pre daný produkt sú 
pribalené v balení a umožňujú jeho okamžité 
použitie.
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Príkon
• Batérie pribalené
• Typ batérie: Alkalická batéria AA / LR6
• Počet batérií: 2

Technické špecifikácie
• Obalový materiál: Prírodná guma
• Typ žiarovky: LED
• Napätie žiarovky: 3.2 V

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

Rozmery balenia
• EAN: 87 12581 33122 1
• Počet kusov výrobkov v balení: 1
• Typ balenia: Balenie blister
• Rozmery balenia (Š x V x H): 12,8 x 26,8 x 5,9 cm
• Rozmery balenia (Š x V x H): 

5,0 x 10 6 x 2,3 palec
• Čistá hmotnosť: 0 165 kg
• Čistá hmotnosť: 0,364 lb
• Hmotnosť brutto: 0,225 kg
• Hmotnosť brutto: 0,496 lb
• Hmotnosť obalu: 0,06 kg
• Hmotnosť obalu: 0,132 lb

Vonkajšia lepenka
• EAN: 87 12581 33123 8
• Počet užívateľských balení: 6
• Vonkajší kartón (D x Š x V): 28,6 x 28,4 x 10,4 cm
• Vonkajší kartón (D x Š x V): 

11,3 x 11,2 x 4.1 palec
• Čistá hmotnosť: 0,99 kg
• Čistá hmotnosť: 2,183 lb
• Hmotnosť brutto: 1,63 kg
• Hmotnosť brutto: 3,593 lb
• Hmotnosť obalu: 0,64 kg
• Hmotnosť obalu: 1,411 lb
•

Technické údaje
Baterka
Guma
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