
 

 

Philips Flashlights
elemlámpa

LED-es Sport fejlámpa

SFL6025
Fedezze fel a szabad természetet

Ezzel a LED-es Sport fejlámpával
A LED-es Sport fejlámpa tökéletes megoldás olyan tevékenységeknél, ahol mindkét 
kezére szükség van. A könnyű, sokoldalú fejlámpa messzemenően kényelmes, és ideális 
olyan sporttevékenységekhez, mint a túrázás vagy a hegyi kerékpározás.

Kiváló teljesítmény
• 0,5 W-os nagy teljesítményű LED a nagyobb fény érdekében
• 20 lumen fénykibocsátás
• 18 órás működési idő
• 20 méter hatótávolság
• 3 fehér LED és 1 vörös éjjellátó LED
• Törhetetlen LED akár 100 000 órás élettartammal
• A gumi tömítőgyűrűk védelmet biztosítanak a víz okozta károsodással szemben
• Ütésálló burkolat
• Vízálló burkolat

Egyszerű használat
• Könnyű kivitel a kényelmes használat érdekében
• Puha, rugalmas, szabályozható fejpánt a tökéletes illeszkedésért
• Forgatható, így irányítható a fény-nyaláb iránya
• 3 db AAA Power Alkaline elem a zseblámpával együtt vásárolható meg



 0,5 W-os nagy teljesítményű LED
A hagyományos kripton égőkhöz viszonyítva a LED-
es technológia akár 5-ször erősebb fényt, és akár 10-
szer hosszabb akkumulátor-élettartamot biztosít, a 
LED-ek élettartama pedig 50 000 ~ 100 000 óra.

3 fehér LED és 1 vörös LED
3 fehér LED-del és 1 vörös éjjellátó LED-del van 
felszerelve, így fényereje lenyűgöző, világítási 
tulajdonságai pedig rendkívül sokoldalúak.

Forgatható
Forgatható, így a fénynyalábot pontosan oda 
irányíthatja, ahol szüksége van rá.

Ütésálló burkolat
A zseblámpa tömör, robusztus burkolatát 
kifejezetten arra tervezték, hogy védelmet nyújtson 
az ütések okozta károsodásokkal szemben, 
biztosítva a zseblámpa optimális működését.
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Tápellátás
• Tartozék akkumulátorok
• Elemek száma: 3
• Akkumulátor típusa: AAA / LR03 alkáli

Környezetvédelmi adatok
• Csomagolóanyag: Karton, PET
• Csomagolás típusa: kagylóhéj fólia

Méret csomagolással együtt
• EAN: 87 12581 65852 6
• Mellékelt termékek száma: 1
• Csomagolás típusa: Fólia

Külső kartondoboz
• GTIN: 1 87 12581 65852 3
•
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