
 

 

Philips Flashlights
Lanterna

Lanterna LED

SFL6080
Explorar o exterior

Com esta lanterna 360°
A lanterna 360° foi concebida para resistir às actividades ao ar livre. O seu gancho e a 
estrutura metálica à prova de água tornam a sua lanterna perfeita para todas as 
actividades ao ar livre.

Excelente desempenho
• Iluminação a 360°
• Intensidade de luz com 3 níveis e 1 modo intermitente (premir durante 3 seg.)
• Distância do feixe de 8 metros
• 5/8/18 horas de tempo de funcionamento (dependendo do brilho)
• Emissão de luz de 40 lúmenes
• Estrutura metálica leve
• Resistente à água e capacidade de flutuação

Fácil de utilizar
• Leve para utilização confortável
• Concebida com um gancho desdobrável para pendurar em qualquer lugar



 Iluminação a 360°
Graças à iluminação a 360°, a lanterna proporciona 
uma área iluminada ampla. Isto torna-a perfeita para 
caminhar, iluminar o interior de uma tenda ou para 
qualquer tipo de actividade no exterior.

Intensidade com 3 níveis
Desfrute dos diferentes níveis de intensidade da luz, 
apropriados para utilização em diferentes condições 
ambientais. Também há um modo intermitente 
disponível para emergências.

Resistente à água e capacidade de 
flutuação
Graças à vedação especial, a lanterna é resistente à 
água e consegue flutuar. Isto torna-a perfeita para 
todas as actividades exteriores, mesmo em 
condições atmosféricas adversas.
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Alimentação
• Número de pilhas: 3
• Tipo de bateria: AAA / LR03 Alcalina
• Pilhas incluídas

Especificações ecológ.
• Gravação de CD de início sincronizado: Caixa, PET
• Tipo de embalagem: Blister Clamshell

Dimensões da embalagem
• EAN: 87 12581 64798 8
• Tipo de embalagem: Blister
• Número de produtos incluídos: 1
•

Especificações
Lanterna
Lanterna LED
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