
 

 

Philips LightLife
Φακός

Επαγγελματικός, LED

SFL7000
Εξερευνήστε τους εξωτερικούς χώρους

Με τον επαγγελματικό μεταλλικό φακό LED
Ο επαγγελματικός μεταλλικός φακός LED διαθέτει λυχνία LED υψηλής απόδοσης, η 
οποία παρέχει μέγιστη φωτεινότητα και ισχύ. Γερός και ανθεκτικός, ο φακός αυτός 
είναι η ιδανική συντροφιά για δραστηριότητες εξωτερικού χώρου.

Κορυφαία απόδοση
• LED Cree XPC 1W για εξαιρετικά δυνατό φως
• Άθραυστη λυχνία LED με διάρκεια ζωής έως και 100.000 ώρες
• 250/125 μέτρα με διπλή φωτεινή δέσμη για βέλτιστη εμβέλεια δέσμης φωτός
• Απόδοση φωτισμού 110 lumen
• Χρόνος λειτουργίας: 20 ώρες
• Οι δακτύλιοι στεγανοποίησης από καουτσούκ αποτρέπουν τις ζημιές από την είσοδο 
νερού στο φακό

• Αδιάβροχο κυρίως σώμα
• Περίβλημα ανθεκτικό στους κραδασμούς

Ευκολία στη χρήση
• Αντιολισθητική λαβή από καουτσούκ για άνεση και ασφάλεια
• Νάιλον ιμάντας για εύκολη μεταφορά



 Δακτύλιοι στεγανοποίησης από 
καουτσούκ
Οι δακτύλιοι στεγανοποίησης από καουτσούκ 
αποτρέπουν την είσοδο νερού στο φακό, ώστε να 
τον χρησιμοποιείτε ανεξάρτητα από τις καιρικές 
συνθήκες που επικρατούν.

Περίβλημα ανθεκτικό στους 
κραδασμούς
Το συμπαγές και ανθεκτικό περίβλημα αυτού του 
φακού είναι ειδικά σχεδιασμένο ώστε να 
εμποδίζεται η πρόκληση ζημιάς λόγω 
κραδασμών, εξασφαλίζοντας έτσι βέλτιστη 
απόδοση του φακού.

LED Cree XPC 1W
Το LED είναι 5 φορές πιο φωτεινό, η μπαταρία 
διαρκεί έως και 10 φορές περισσότερο και η 
συσκευή προσφέρει επιπλέον έως 50.000 ~ 
100.000 ώρες φωτός σε σύγκριση με τους 
τυπικούς λαμπτήρες krypton.

Ύψος διπλής φωτεινής δέσμης: 250/125 
μέτρα
250/125 μέτρα με διπλή φωτεινή δέσμη για 
βέλτιστη εμβέλεια δέσμης φωτός
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Ρεύμα
• Συμπεριλαμβάνονται μπαταρίες: ΟΧI
• Αριθμός μπαταριών: 3
• Τύπος μπαταριών: Αλκαλικές C / LR14

Προδιαγραφές προστασίας 
περιβάλλοντος
• Υλικό συσκευασίας: Συσκευασία, PET
• Τύπος συσκευασίας: Μπλίστερ τύπου Clam shell

Διαστάσεις προϊόντος
• Διαστάσεις προϊόντος (Π x Υ x Β): 

4,4 x 24,6 x 3,2 εκ.
• Βάρος: 0,22 κ.

Διαστάσεις συσκευασίας
• Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 

16 x 32 x 5,5 εκ.
• Καθαρό βάρος: 0,223 κ.
• Μικτό βάρος: 0,305 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,082 κ.
• EAN: 87 12581 59968 3
• Αριθμός συμπεριλαμβανόμενων προϊόντων: 1
• Τύπος συσκευασίας: Μπλίστερ
• Τύπος τοποθέτησης σε ράφι: Ανάρτηση

Εξωτερική συσκευασία
• Εξωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 

33,5 x 18 x 18 εκ.
• Καθαρό βάρος: 0,669 κ.
• Μικτό βάρος: 1,2 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,531 κ.
• EAN: 87 12581 59969 0
• Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή: 3
•
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