
 

 

Philips LightLife
Φακός

• Αλουμίνιο

SFL7380
Δώστε φως στη ζωή σας!

Με αυτόν το φακό τσέπης από αλουμίνιο
H σειρά φακών LightLife ανταποκρίνεται απόλυτα στις ανάγκες σας. 
Κατασκευασμένοι από υλικά υψηλής ποιότητας, διαθέτουν τεχνολογία φωτισμού για 
βέλτιστη ένταση της δέσμης φωτός και διάρκεια ζωής.

Κορυφαία απόδοση
• Το LED Luxeon προσφέρει 140% περισσότερο φωτισμό από μια συνηθισμένη λάμπα
• Οι LED με διάρκεια ζωής 100.000 ωρών δεν χρειάζονται αντικατάσταση
• Πρωτοποριακή λυχνία LED με εξαιρετικά μεγάλη διάρκεια λειτουργίας

Ευκολία στη χρήση
• Περιστρέψτε το επάνω μέρος του φακού για να ρυθμίσετε τη δέσμη φωτός
• Το ελαστικό περίβλημα προστατεύει το φακό από το νερό
• Περίβλημα ανθεκτικό σε κραδασμούς
• Με τον νάιλον ιμάντα δεν χάνετε ποτέ το φακό σας
• Αγορά από ένα σημείο πώλησης. Περιλαμβάνει 3 μπαταρίες ExtremeLife AAA



 LED Luxeon 3 Watt
Η δίοδος εκπομπής φωτός (LED) αποτελεί έναν 
ειδικό τύπο διόδου ημιαγωγού που δημιουργεί ένα 
φαινόμενο ηλεκτροφωταύγειας και παρέχει 140% 
περισσότερο φωτισμό από μια συνηθισμένη 
λάμπα.

LED με διάρκεια ζωής 100,000 ωρών
Η αντικατάσταση της πηγής φωτός είναι περιττή, 
χάρη στην εξαιρετικά μεγάλη διάρκεια ζωής της 
λυχνίας LED.

Πρωτοποριακή τεχνολογία LED
Η δίοδος εκπομπής φωτός (LED) αποτελεί μια 
βελτιωμένη τεχνολογία φωτισμού για χαμηλή 
κατανάλωση ενέργειας.

Ρυθμιζόμενη δέσμη
Περιστρέφοντας το επάνω μέρος του φακού, 
ρυθμίζετε την εστίαση της δέσμης.

Αδιάβροχο
Το περίβλημα και οι δακτύλιοι στεγανοποίησης 
από καουτσούκ αποτρέπουν την είσοδο νερού 
στο φακό ώστε να τον χρησιμοποιείτε ανεξάρτητα 
από τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν.

Αντικραδασμικό
Ειδικό πλαστικό ή ελαστικό περίβλημα, ανθεκτικό 
στα χτυπήματα, που απορροφά τους κραδασμούς 
που προκαλούν ζημιά στο φακό σας.

Νάιλον ιμάντας
Ο ιμάντας αυτός διευκολύνει τη μεταφορά του 
φακού και εμποδίζει την πτώση του σε 
περίπτωση που σας γλιστρήσει κατά λάθος.

Περιλαμβάνονται 3 μπαταρίες 
ExtremeLife AAA
Οι μπαταρίες Philips που συνιστώνται για χρήση 
με το προϊόν, περιλαμβάνονται στη συσκευασία 
ώστε να είναι δυνατή η άμεση χρήση.
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Ρεύμα
• Συμπεριλαμβάνονται μπαταρίες
• Τύπος μπαταριών: Αλκαλική μπαταρία AAA / 

LR03
• Αριθμός μπαταριών: 3

Τεχνικές προδιαγραφές
• Υλικό περιβλήματος: Ανοδιωμένο αλουμίνιο
• Τύπος λάμπας: Ενδεικτική λυχνία LED
• Τάση λάμπας: 3,9 V

Προδιαγραφές προστασίας 
περιβάλλοντος
• Υλικό συσκευασίας: Συσκευασία, PET
• Τύπος συσκευασίας: Συσκευασία Sandwich 
μπλίστερ

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

13 x 27 x 3,7 εκ.

• Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 
5,1 x 10,6 x 1,5 ίντσα

• Καθαρό βάρος: 0,114 κ.
• Καθαρό βάρος: 0,251 lb
• Μικτό βάρος: 0,165 κ.
• Μικτό βάρος: 0,364 lb
• Καθαρό απόβαρο: 0,051 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,112 lb

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

63 x 30,5 x 49 εκ.
• Εξωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 

24,8 x 12 x 19,3 ίντσα
• Καθαρό βάρος: 5,472 κ.
• Καθαρό βάρος: 12,064 lb
• Μικτό βάρος: 5,51 κ.
• Μικτό βάρος: 12,147 lb
• Καθαρό απόβαρο: 0,038 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,084 lb
•

Προδιαγραφές
Φακός
Αλουμίνιο
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