
 

 

Philips Flashlights
Latarka

Sportowa latarka LED na głowę

SFL6025
Odkrywaj nieznane

Dzięki sportowej latarce LED na głowę
Sportowa latarka LED na głowę przyda się podczas wykonywania czynności wymagających 
użycia obu rąk. Jest lekka i wszechstronna, zapewnia maksymalną wygodę i doskonale 
sprawdza się podczas uprawiania sportów, spacerowania czy jazdy rowerem po górach.

Najlepsza wydajność
• Dioda LED o dużej mocy (0,5 W) zapewniająca jaśniejsze światło
• Strumień świetlny: 20 lumenów
• Czas działania: 18 godzin
• Zasięg wiązki światła: 20 m
• 3 białe diody LED i 1 nocna czerwona dioda LED
• Nietłukąca dioda LED o żywotności do 100 000 godzin
• Gumowe pierścienie uszczelniające zapobiegają uszkodzeniom spowodowanym przez działanie 

wody
• Obudowa odporna na wstrząsy
• Wodoodporna konstrukcja

Łatwa obsługa
• Lekkość zapewniająca wygodę użytkowania
• Miękki, elastyczny pałąk na głowę z funkcją regulacji umożliwia idealne dopasowanie
• Obrotowa regulacja umożliwia skierowanie wiązki światła w wybrane miejsce
• Dołączono 3 bat. alkal. AAA o dużej mocy, więc nie trzeba ich kupować osobno



 Dioda LED o dużej mocy (0,5 W)
Latarka LED gwarantuje do 5 razy jaśniejsze światło, 
przedłuża nawet o 10 razy żywotność baterii i 
zapewnia od 50 000 do 100 000 godzin działania — 
w porównaniu do standardowej żarówki 
kryptonowej.

3 białe diody LED i 1 czerwona dioda 
LED
Latarka wyposażona w 3 białe diody LED i 1 nocną 
czerwoną diodę LED zapewnia niesamowitą jasność 
i wszechstronność oświetlenia.

Obrotowa regulacja
Obrotowa regulacja została opracowana tak, aby 
umożliwić precyzyjne skierowanie wiązki światła 
dokładnie tam, gdzie chcesz.

Obudowa odporna na wstrząsy
Solidna, wytrzymała obudowa latarki zapobiega 
uszkodzeniom spowodowanym wstrząsami, 
zapewniając optymalne działanie latarki.
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