
 

 

Philips LightLife
svítilna

• Hliník

SFL7380
Prosvětlete svůj život!

S touto hliníkovou kapesní svítilnou
Ať už chcete jakýkoli typ svítilny, řada LightLife vždy perfektně odpovídá vašim 
představám i rozpočtu. Každá svítilna LightLife je vyrobena z kvalitních materiálů a je 
vybavena technologií osvětlení zajišťující optimální intenzitu paprsku a životnost.

Špičkový výkon
• Dioda Luxeon LED nabízí o 140 % více světla než běžná žárovka
• Diody LED se 100 000 hodinami životnosti nepotřebují výměnu
• Nová technologie diod LED s mimořádně dlouhou životností

Snadné použití
• Otáčením světelné hlavy paprsek zúžíte nebo rozšíříte
• Gumové pouzdro chrání svítilnu proti stříkající vodě
• Kryt odolný proti nárazům zabrání poškození nárazem
• Nylonový popruh zabraňuje ztrátě svítilny
• Kompletní nákup – včetně 3 baterií AAA ExtremeLife



 3wattová dioda Luxeon LED
Dioda LED (Light Emitting Diode) je zvláštní typ 
polovodičové diody vytvářející efekt 
elektroluminescence a poskytuje o 140 % větší 
světelný výkon než standardní žárovka.

100 000 hodin životnosti diod LED
Na výměnu světelného zdroje můžete zapomenout, 
diody LED mají mimořádně dlouhou životnost.

Nová technologie LED
Diody vyzařující světlo (LED) představují světelnou 
technologii s lepší energetickou účinností.

Nastavitelný paprsek
Otočením hlavy svítilny můžete upravit paprsek tak, 
abyste mohli zamířit na menší detaily nebo 
rozsáhlejší oblast.

Odolnost proti stříkající vodě
Gumové těsnicí kroužky a pouzdro zabraňují 
poškození svítilny vodou a umožňují používat svítilnu 
v jakémkoliv počasí.

Odolný proti otřesům
Speciální plastový nebo gumový kryt odolný proti 
nárazům zabrání poškození svítilny pádem nebo 
nárazem.

Nylonový popruh
Tento popruh usnadňuje nošení svítilny a zabraňuje 
jejímu upadnutí v případě, že vám nechtěně 
vyklouzne z ruky.

Včetně 3 baterií AAA ExtremeLife
Baterie Philips doporučené pro tento výrobek jsou 
k němu přibaleny, aby ho bylo možné okamžitě 
použít.
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Spotřeba
• Baterie dodávány s přístrojem: Ano
• Typ baterie: AAA / LR03 alkalická
• Počet baterií: 3

Technické údaje
• Materiál krytu: Hliník pokrytý ochrannou vrstvou
• Typ žárovky: LED
• Napětí žárovky: 3,9 V

Ekologické specifikace
• Balicí materiál: Karton, PET
• Typ balení: Sendvičový obal

Rozměry balení
• Rozměry balení (Š x V x H): 13 x 27 x 3,7 cm
• Rozměry balení (Š x V x H): 5.1 x 10,6 x 1,5 palců

• Čistá hmotnost: 0,114 kg
• Čistá hmotnost: 0,251 lb
• Hrubá hmotnost: 0,165 kg
• Hrubá hmotnost: 0,364 lb
• Hmotnost obalu: 0,051 kg
• Hmotnost obalu: 0,112 lb

Vnější obal
• Vnější obal (D x Š x V): 63 x 30,5 x 49 cm
• Vnější obal (D x Š x V): 24,8 x 12 x 19,3 palců
• Čistá hmotnost: 5,472 kg
• Čistá hmotnost: 12,064 lb
• Hrubá hmotnost: 5,51 kg
• Hrubá hmotnost: 12,147 lb
• Hmotnost obalu: 0,038 kg
• Hmotnost obalu: 0,084 lb
•
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