
 

 

„Philips“ LightLife
Žibintuvėlis

Aliuminis

SFL7380
Nušvieskite savo gyvenimą!

Aliumininis kišeninis žibintuvėlis
Nesvarbu, kokio tipo žibintuvėlio norite, – „LightLife“ kategorija puikiai atitiks jūsų 
poreikius. Visuose iš kokybiškų medžiagų pagamintuose žibintuvėliuose naudojama 
optimalų spindulio intensyvumą ir eksploatavimo trukmę užtikrinanti technologija.

Geriausias našumas
• „Luxeon“ LED suteikia 140 % daugiau šviesos nei įprastinės lemputės
• Naudojant LED, kurios šviečia 100 000 valandų, lempučių keitimas nebeturi prasmės
• Inovatyvi LED technologija, užtikrinantį ypač ilgą naudojimo laiką

Lengva naudoti
• Pasukite žibintuvėlio galvutę, kad nustatytumėte siauresnį ar platesnį spindulį
• Guminis korpusas saugo žibintuvėlį nuo vandens
• Smūgiams atsparus korpusas saugo nuo smūgių sukeliamų gedimų
• Nailoninė juostelė padės žibintuvėlio nepamesti
• Įsigijus žibintuvėlį pridedamos 3 „ExtremeLife“ AAA baterijos



 3 W „Luxeon“ LED
Šviesos diodas (LED) – tai specialaus tipo 
puslaidininkio diodas, sukuriantis 
elektroliuminescencinį efektą ir suteikiantis 140 % 
didesnį šviesos srautą nei standartinės lemputės.

100 000 valandų šviečianti LED
Lemputės keisti nereikia, nes LED šviečia ypač ilgai.

Inovatyvi LED technologija
Šviesos diodai (LED) – tai efektyviai energiją 
naudojanti patobulinta lempučių technologija.

Reguliuojamas spindulys
Pasukdami žibintuvėlio galvutę galite koreguoti 
spindulio fokusavimą ir nukreipti jį į mažesnę ar 
didesnę sritį.

Atsparus vandeniui
Guminis sandarinamasis žiedas ir korpusas neleidžia 
vandeniui patekti į vidų ir sugadinti žibintuvėlio, todėl 
juo galite naudotis bet kokiomis oro sąlygomis.

Atsparus smūgiams
Specialus smūgiams atsparus plastikinis arba guminis 
korpusas saugo nuo žibintuvėlio gedimų, kuriuos gali 
sukelti smūgiai.

Nailoninė juostelė
Užsidėjus šią juostelę žibintuvėlį lengva nešioti ir 
nepamesti, jei kartais netyčia jis išslystų iš rankų.

Pridedamos 3 „ExtremeLife“ AAA 
baterijos
„Philips“ baterijos, kurias yra patariama naudotis su 
gaminiu, pridedamos pakuotėje, kad gaminiu 
galėtumėte pradėti naudotis iškart.
SFL7380/10

Ypatybės
Išleidimo data 2014-06-23

Versija: 3.1.10

12 NC: 8670 000 29359
EAN: 87 12581 33130 6

© 2014 „Koninklijke Philips N.V.“
Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių 
ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų 
savininkų nuosavybė.

www.philips.com
Maitinimas
• Baterijos pridedamos
• Baterijos tipas: AAA / LR03 šarminės
• Maitinimo elementų skaičius: 3

Techniniai duomenys
• Korpuso medžiaga: Oksiduotas aliuminis
• Lemputės tipas: LED
• Lemputės galingumas: 3,9 V

Ekologiškos specifikacijos
• Pakavimo medžiaga: Kartoninė dėžutė, PET
• Pakuotės tipas: Lizdinė pakuotė

Pakavimo matmenys
• Pakuotės matmenys (W x H x D): 

13 x 27 x 3,7 cm
• Pakuotės matmenys (W x H x D): 

5,1 x 10,6 x 1,5 in
• Grynasis svoris: 0,114 kg
• Grynasis svoris: 0,251 svarų
• Bendras svoris: 0,165 kg
• Bendras svoris: 0,364 svarų
• Pakuotės svoris: 0,051 kg
• Pakuotės svoris: 0,112 svarų

Išorinė kartoninė dėžutė
• Outer carton (L x W x H): 63 x 30,5 x 49 cm
• Outer carton (L x W x H): 24,8 x 12 x 19,3 in
• Grynasis svoris: 5,472 kg
• Grynasis svoris: 12,064 svarų
• Bendras svoris: 5,51 kg
• Bendras svoris: 12,147 svarų
• Pakuotės svoris: 0,038 kg
• Pakuotės svoris: 0,084 svarų
•
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