
 

 

Philips LightLife
Latarka

Profesjonalna latarka LED

SFL7000
Odkrywaj nieznane

Dzięki metalowej profesjonalnej latarce LED
Metalowa, profesjonalna latarka LED jest wyposażona w wysokowydajną diodę LED, 
która zapewnia maksymalną jasność i moc światła. Dzięki swej trwałości doskonale 
sprawdza się podczas czynności wykonywanych na dworze.

Najlepsza wydajność
• Źródło światła LED o mocy 1 W zapewnia niesamowicie jasne światło
• Nietłukąca dioda LED o żywotności do 100 000 godzin
• Dwa poziomy światła (250/125 m) zapewniają optymalny zasięg wiązki światła
• Strumień światła: 110 lumenów
• Czas działania: 20 godzin
• Gumowe pierścienie uszczelniające zapobiegają uszkodzeniom spowodowanym przez działanie 

wody
• Wodoodporna konstrukcja
• Obudowa odporna na wstrząsy

Łatwa obsługa
• Antypoślizgowy, gumowy uchwyt zapewniający wygodny i pewny chwyt
• Nylonowy pasek ułatwiający przenoszenie



 Gumowe pierścienie uszczelniające
Gumowe pierścienie uszczelniające zapobiegają 
uszkodzeniu latarki przez wodę, dzięki czemu może 
ona być używana we wszystkich warunkach 
pogodowych.

Obudowa odporna na wstrząsy
Solidna, wytrzymała obudowa latarki zapobiega 
uszkodzeniom spowodowanym wstrząsami, 
zapewniając optymalne działanie latarki.

Źródło światła LED o mocy 1 W
Latarka LED gwarantuje do 5 razy jaśniejsze światło, 
przedłuża nawet o 10 razy żywotność baterii i 
zapewnia od 50 000 do 100 000 godzin działania — 
w porównaniu do standardowej żarówki 
kryptonowej.

Dwa poziomy światła: 250/125 m
Dwa poziomy światła (250/125 m) zapewniają 
optymalny zasięg wiązki światła
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Moc
• Zestaw z bateriami: Nie
• Liczba baterii lub akumulatorów: 3
• Rodzaj baterii/akumulatora: Alkaliczna C / LR14

Charakterystyka ekologiczna
• Materiał opakowania: Karton, Tworzywo PET
• Rodzaj opakowania: Blister składany

Wymiary produktu
• Wymiary produktu (szer. x wys. x gł.): 

4,4 x 24,6 x 3,2 cm
• Waga: 0,223 kg

Wymiary opakowania
• Rodzaj opakowania: Blister
• Typ ułożenia półki: Zawieszane

• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 
16 x 32 x 5,5 cm

• Waga netto: 0,223 kg
• Waga brutto: 0,305 kg
• Ciężar opakowania: 0,082 kg
• EAN: 87 12581 59968 3
• Liczba produktów w zestawie: 1

Karton zewnętrzny
• Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 

33,5 x 18 x 18 cm
• Waga netto: 0,669 kg
• Waga brutto: 1,2 kg
• Ciężar opakowania: 0,531 kg
• EAN: 87 12581 59969 0
• Liczba opakowań konsumenckich: 3
•
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