
 

 

Philips Flashlights
Lommelykt

LED-hodelykt til sportsbruk

SFL6025
Utforsk verden utenfor

med denne LED-hodelykten til sportsbruk
LED-hodelykten til sportsbruk er perfekt for aktiviteter der du trenger fri bruk av begge 
hender. Hodelykten til sportsbruk er lett og allsidig, og perfekt for utendørsaktiviteter som 
sport, turer og terrengsykling.

Topp ytelse
• Høyytelses LED på 0,5 W for skarpere lys
• Lysmengde på 20 lumen
• 18 timers brukstid
• Stråleavstand på 20 meter
• Tre hvite LED-lyskilder og én rød LED-lyskilde med nattesyn
• Uknuselig LED med opptil 100 000 timers levetid
• Gummiforseglingsringer beskytter mot skade forårsaket av vann
• Støtsikkert kabinett
• Vanntett konstruksjon

Enkel i bruk
• Lett for komfortabel bruk
• Mykt og elastisk justerbart hodebånd for perfekt passform
• Dreiejustering for valgfri retning av lysstrålen
• 3 AAA Power Alkaline medfølger slik at du får alt du trenger



 Høyytelses LED på 0,5 W
LED-lamper har et lys som er opptil fem ganger 
skarpere, noe som gjør at batteriet varer opptil ti 
ganger lenger, og LED-lampen har en levetid på 
opptil 50 000 ~ 100 000 timer med lys, 
sammenlignet med en vanlig kryptonlyspære.

Tre hvite og én rød LED-lyskilde
Utstyrt med tre hvite LED-lyskilder og én rød LED-
lyskilde med nattesyn for å gi utrolig lysstyrke og 
total belysningsallsidighet.

Dreiejustering
Dreiejusteringen er utformet for å gi deg presis 
sikting, slik at du kan peke lysstrålen akkurat der du 
trenger den.

Støtsikkert kabinett
Det solide og robuste kabinettet på denne 
lommelykten er spesielt utformet for å forebygge 
skader forårsaket av støt, dermed er du sikret at 
lommelykten alltid yter maksimalt.
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Drift
• Batterier følger med
• Antall batterier: 3
• Batteritype: AAA / LR03 alkalisk

Grønne spesifikasjoner
• Emballasjemateriale: Kartong, PET
• Emballasjetype: Skjellformet blister

Mål, emballasje
• EAN: 87 12581 65852 6
• Antallet produkter som følger med: 1
• Emballasjetype: Blister

Ytre eske
• GTIN: 1 87 12581 65852 3
•
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