
 

 

Philips Flashlights
Lanternă

Lanternă cu LED-uri

SFL6080
Exploraţi lumea exterioară

Cu această lanternă la 360°
Lanterna la 360° este concepută să reziste la activităţile în aer liber. Datorită cârligului şi 
carcasei metalice impermeabile, această lanternă este perfectă pentru toate activităţile în 
aer liber.

Performanţă superioară
• Iluminare la 360°
• 3 trepte de intensitate și 1 mod pentru semnalizare (apăsare 3 sec.)
• Distanţă a fasciculului de 8 metri
• Timp de funcţionare de 5/ 8/ 18 ore (variază în funcţie de luminozitate)
• Putere de 40 lumeni
• Carcasă metalică cu greutate redusă
• Rezistentă la apă și capacitate de plutire

Ușurinţă în utilizare
• Greutate redusă pentru utilizare confortabilă
• Prevăzută cu un cârlig retractabil, pentru a putea fi suspendată oriunde.



 Iluminare la 360°
Datorită dispersiei luminii la 360°, lanterna asigură 
iluminarea unei zone extrem de mari. Acest lucru o 
face perfectă pentru drumeţii, pentru utilizare în cort 
sau pentru orice activitate în aer liber.

3 trepte de intensitate
Bucuraţi-vă de diferitele trepte de intensitate care 
sunt gata de a fi utilizate în diferite condiţii de mediu. 
De asemenea, aveţi la dispoziţie un mod de 
semnalizare pentru situaţii de urgenţă.

Rezistentă la apă și capacitate de plutire
Mulţumită izolaţiei speciale, lanterna este rezistentă 
la apă și are, de asemenea, capacitatea de a pluti pe 
apă. Acest lucru o face perfectă pentru orice 
activitate în aer liber, chiar și în condiţii 
meteorologice extreme.
SFL6080/10

Repere
Data apariţiei 2013-02-16

Versiune: 10.0.4

12 NC: 8670 000 90985
EAN: 87 12581 64798 8

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificaţiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile 
comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips 
Electronics N.V. sau a deţinătorilor lor legali.

www.philips.com
Alimentare
• Număr de baterii: 3
• Tip baterie: Baterie AAA / LR03 alcalină
• Baterii incluse

Specificaţii pentru protecţia mediului
• Material de împachetat: Cutie, PET
• Tip ambalaj: Ambalaj clemă

Dimensiunile ambalajului
• EAN: 87 12581 64798 8
• Tip ambalaj: Ambalaj
• Număr de produse incluse: 1
•
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