
 

 

Philips Flashlights
Ficklampa

Sport Headlight LED

SFL6025
Utforska utomhus

Med den här Sport Headlight LED-ficklampan
Sport Headlight LED-ficklampan passar perfekt för aktiviteter som kräver att du använder 
båda händerna. Sport Headlight LED är lätt och mångsidig och ger maximal komfort. Den 
är idealisk för utomhusaktiviteter som sport, vandring och mountain biking.

Topprestanda
• 0,5 W LED med hög kapacitet för starkare ljus
• 20 lumens ljusflöde
• 18 timmars användningstid
• 20 meters ljusstråle
• 3 vita LED-lampor och 1 röd LED-lampa för mörkerseende
• Okrossbar LED med upp till 100 000 timmars livslängd
• Förslutningsringar i gummi förhindrar vattenskador
• Stöttåligt hölje
• Vattentätt hölje

Lättanvänd
• Lätt för bekväm användning
• Mjukt elastiskt justerbart huvudband för perfekt passform
• Vrida för att rikta ljuset
• 3 medföljande AA Power Alkaline – allt i ett



 0,5 W LED med hög kapacitet
LED-lampan är upp till 5 gånger mer ljusstark, vilket 
ger upp till 10 gånger längre batteritid och upp till 
50 000 ~ 100 000 timmars brinntid jämfört med en 
kryptonglödlampa av standardtyp.

3 vita LED-lampor och 1 röd LED-lampa
Utrustad med 3 vita LED-lampor och 1 röd LED-
lampa för mörkerseende för otrolig ljusstyrka och 
enastående mångsidighet.

Vrida
Vridmöjligheten gör att du kan rikta ljuset med 
precision och få det exakt där du behöver det.

Stöttåligt hölje
Den här ficklampans solida och robusta hölje är 
särskilt designat för att förhindra att skador 
uppkommer på grund av stötar, och ge optimala 
prestanda.
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Effekt
• Batterier medföljer
• Antal batterier: 3
• Batterityp: AAA/LR03 Alkaline

Miljöpolicy
• Förpackningsmaterial: Kartong, PET
• Förpackningstyp: Clamshell-blister

Förpackningens mått
• EAN: 87 12581 65852 6
• Antal produkter som medföljer: 1
• Förpackningstyp: Blister

Yttre kartong
• GTIN: 1 87 12581 65852 3
•
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