
 

 

Philips Flashlights
Фенерче

Светодиодна челна спот лампа

SFL6025
Изследвайте света на открито

Светодиодна челна спот лампа
Светодиодната челна спот лампа е идеалният избор за дейности, за които ви трябват 
и двете ръце. Лека и универсална, тя ви дава максимален комфорт и е идеална за 
занимания на открито като спорт, разходка или каране на планинско колело.

Върхова ефективност
• 0,5 W мощен светодиод за по-ярка светлина
• 20 лумена светлоотдаване
• 18 часа време на работа
• 20 метра обхват на лъча
• 3 бели светодиода и 1 червен за нощно виждане
• Нечуплив светодиод с живот до 100 000 часа
• Гумени уплътнителни пръстени за избягване на повреда при контакт с вода
• Удароустойчив корпус
• Водоустойчив корпус

Лесна употреба
• Лека конструкция за удобно ползване
• Мека еластична регулируема лента за глава, за идеално прилягане
• Регулиране чрез завъртане за насочване на лъча
• В комплект с 3 мощни алкални батерии тип AAA, за да имате всичко необходимо



 0,5 W мощен светодиод
Светодиодът е до 5 пъти по-ярък, животът на 
батерията е до 10 пъти по-дълъг в сравнение със 
стандартна криптонова крушка, а светодиодите 
издържат до 50 000 ~ 100 000 часа светене.

3 бели и 1 червен светодиод
С 3 бели светодиода и 1 червен за нощно 
виждане, за изключително ярка и универсална 
светлина.

Регулиране чрез завъртане
Регулирането чрез завъртане е предназначено да 
ви предостави точно прицелване, като насочва 
светлината точно където ви трябва.

Удароустойчив корпус
Солидният и устойчив корпус на това фенерче е 
специално конструиран да предпазва от повреди 
вследствие удар, за да гарантира оптимална 
работа на фенерчето.
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Power
• Съдържа батерии
• Брой батерии: 3
• Тип батерия: AAA / LR03 алкална

Екологични спецификации
• Материал на опаковката: Картон, PET
• Тип опаковка: Блистер тип "мида"

Габарити на опаковката
• EAN: 87 12581 65852 6
• Брой включени продукти: 1
• Тип опаковка: Блистер

Външен кашон
• GTIN: 1 87 12581 65852 3
•
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