
 

 

Philips LightLife
Lanternă

LED-uri Pro

SFL7000
Exploraţi lumea exterioară

Cu această lanternă Metal Pro cu LED-uri
Lanterna Metal Pro cu LED-uri este prevăzută cu LED-uri de înaltă performanţă care 
asigură luminozitate şi putere maxime. Robustă şi durabilă, această lanternă este perfect 
potrivită pentru activităţi desfăşurate în exterior.

Performanţă superioară
• LED de 1W pentru lumină strălucitoare extremă
• LED incasabil cu până la 100.000 ore durată de viaţă
• Două niveluri de iluminare, de 250/125 metri, pentru o distanţă optimă a fasciculului
• Putere de 110 lumeni
• Durată funcţionare 20 ore
• Garniturile de cauciuc împiedică deteriorările cauzate de apă
• Carcasă rezistentă la apă
• Carcasă antișoc

Ușurinţă în utilizare
• Mâner din cauciuc antialunecare pentru o prindere comodă și sigură
• Curea de nailon pentru transportare ușoară



 Garnituri de cauciuc
Garniturile de etanșare din cauciuc nu lasă apa să 
pătrundă în lanternă, permiţându-vă să utilizaţi 
lanterna în orice condiţii meteorologice.

Carcasă antișoc
Carcasa solidă și robustă a acestei lanterne este 
concepută special pentru a preveni deteriorarea 
cauzată de șocuri, asigurând performanţe optime ale 
lanternei.

LED de 1W
LED-ul este de până la 5 ori mai luminos, face ca 
bateria să aibă o durată de viaţă de până la 10 ori mai 
mare, iar LED-urile durează până la 50.000 ~ 100.000 
de ore de lumină, în comparaţie cu un bec standard 
cu kripton.

2 niveluri iluminare - 250/125 metri
Două niveluri de iluminare, de 250/125 metri, pentru 
o distanţă optimă a fasciculului
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Alimentare
• Baterii incluse: Nu
• Număr de baterii: 3
• Tip baterie: Baterie C / LR14 alcalină

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

Dimensiuni produs
• Dimensiuni produs (L x Î x A): 4,4 x 24,6 x 3,2 cm
• Greutate: 0,223 kg

Dimensiunile ambalajului
• Tip ambalaj: Ambalaj

• Tipul amplasării pe rafturi: Atârnare
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 16 x 32 x 5,5 cm
• Greutate netă: 0,223 kg
• Greutate brută: 0,305 kg
• Greutate proprie: 0,082 kg
• EAN: 87 12581 59968 3
• Număr de produse incluse: 1

Cutie exterioară
• Cutie exterioară (L x L x Î): 33,5 x 18 x 18 cm
• Greutate netă: 0,669 kg
• Greutate brută: 1,2 kg
• Greutate proprie: 0,531 kg
• EAN: 87 12581 59969 0
• Număr de ambalaje: 3
•
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