
 

 

Philips Flashlights
Baterka

Čelové svietidlo Pro LED

SFL6150
Preskúmajte vonkajší svet

S čelovým svietidlom LED Pro
Čelové svietidlo LED Pro je dokonalé, ak potrebujete mať obe ruky voľné. Je ľahké a 
všestranné, zaručí maximálne pohodlie a skvele sa hodí na vonkajšie aktivity ako sú športy, 
turistika či bicyklovanie v prírode.

Špičkový výkon
• Nerozbitná dióda LED so životnosťou až 100 000 hodín
• Vysokovýkonná svetelná dióda LED 1 W vytvára veľmi jasné svetlo
• Vopred zaostrený lúč s optimálnym svetelným výkonom a ostrosťou
• Svetelný výkon 25 lúmenov
• Dosah lúča 100 metrov
• Prevádzková doba 4 hodiny
• Gumené tesniace krúžky zabraňujú poškodeniu spôsobenému vodou
• Puzdro odolné voči otrasom
• Vodotesné telo

Jednoduché používanie
• Nízka hmotnosť umožňuje pohodlné používanie
• Mäkká a elastická nastaviteľná čelenka dokonale padne každému
• Nastavenie sklonu umožňuje presne nasmerovať lúč
• Pribalené 3 batérie Power Alkaline typu AAA – jeden nákup



 Vopred zaostrený lúč
Vďaka vytvarovanej šošovke alebo odrazovému sklu 
poskytuje lúč najoptimálnejší svetelný výkon a 
ostrosť

Nastavenie sklonu
Nastavenie sklonu slúži na presné nasmerovanie, 
takže svetlo natočíte presne tam, kde ho 
potrebujete.

Puzdro odolné voči otrasom
Pevné a robustné puzdro tejto baterky je špeciálne 
navrhnuté tak, aby zabraňovalo poškodeniam 
spôsobeným nárazom, čím zaistí optimálny výkon 
baterky.

Vysokovýkonná svetelná dióda LED 1 W
Dióda LED je až 5-krát jasnejšia, a vďaka nej vydrží 
baterka svietiť 10-krát dlhšie. Životnosť diódy LED 
je 50 000 – 100 000 hodín svietenia, v porovnaní s 
bežnou kryptónovou žiarovkou.
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Príkon
• Batérie pribalené
• Počet batérií: 3
• Typ batérie: Alkalická batéria AAA / LR03

"Green" špecifikácie
• Baliaci materiál: Lepenka, PET
• Typ balenia: Bublinkový obal

Rozmery produktu
• Rozmery produktu (Š x V x H): 

4,45 x 3,95 x 6,6 cm
• Hmotnosť: 0,065 kg

Rozmery balenia
• Rozmery balenia (Š x V x H): 11,5 x 24 x 6,5 cm

• Hmotnosť netto: 0,095 kg
• Hmotnosť brutto: 0,133 kg
• Hmotnosť obalu: 0,038 kg
• EAN: 87 12581 66010 9
• Počet zabalených kusov výrobkov: 1
• Typ balenia: Balenie blister
• Typ policového umiestnenia: Zavesenie

Vonkajší kartón
• Vonkajší kartón (D x Š x V): 41 x 25 x 13,5 cm
• Hmotnosť netto: 0,570 kg
• Hmotnosť brutto: 1,21 kg
• Hmotnosť obalu: 0,640 kg
• Počet užívateľských balení: 6
• GTIN: 1 87 12581 66010 6
•

Technické údaje
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