
 

 

Philips LightLife
Ficklampa

• Aluminium

SFL7380
Ett ljus i mörkret!

Med den här aluminiumficklampan
Oavsett vilken typ av ficklampa du vill ha passar LightLife-sortimentet dina behov perfekt. 
Alla ficklampor är gjorda av kvalitetsmaterial och har ljusteknik för optimal ljusintensitet 
och livslängd.

Topprestanda
• Luxeon-lysdioden ger 140 % mer ljus än en vanlig glödlampa
• Lysdioder med 100 000 timmars livslängd behöver inte bytas
• Innovativ LED-teknik med extremt lång drifttid

Lättanvänd
• Gör ljusstrålen smalare eller bredare genom att vrida på lampans främre del
• Gummihölje skyddar ficklampan mot vattenstänk
• Stöttåligt hölje som förhindrar skador från stötar
• Nylonremmen förhindrar att du tappar ficklampan
• Allt i ett omfattar 3x ExtremeLife AAA



 3 W Luxeon-lysdiod
En lysdiod (LED) är en särskild typ av halvledardiod 
som ger en effekt av elektroluminescens och ger 
140 % mer ljus än en vanlig glödlampa.

100 000 timmars LED-livslängd
Du slipper byta lampor eftersom livslängden för 
lysdioder är extremt lång.

Innovativ LED-teknik
LED-teknik (lysdioder) är en energieffektiv, 
förbättrad ljusteknik.

Inställbar ljusstråle
Genom att vrida på ficklampans främre del väljer du 
att belysa en mindre detalj eller ett större område.

Vattenskyddad
Tätningsringar och hölje i gummi förhindrar att 
vatten skadar ficklampan och gör att du kan använda 
den under alla väderförhållanden.

Stötsäker
Ett särskilt stöttåligt hölje i plast eller gummi 
förhindrar skador som orsakas av stötar mot 
ficklampan.

Nylonrem
Remmen gör det enkelt att bära med dig ficklampan 
och förhindrar att du tappar den om den glider ur 
handen.

3x ExtremeLife AAA medföljer
Philips-batterierna som rekommenderas för 
produkten medföljer i förpackningen så att du kan 
börja använda den direkt.
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Effekt
• Batterier medföljer
• Batterityp: AAA/LR03 Alkaline
• Antal batterier: 3

Tekniska specifikationer
• Hölje, material: Anodiserad aluminium
• Lamptyp: Lysdiod
• Lampspänning: 3,9 V

Miljöpolicy
• Förpackningsmaterial: Kartong, PET
• Förpackningstyp: Sandwich-blister

Förpackningens mått
• Förpackningens mått (B x H x D): 

13 x 27 x 3,7 cm
• Förpackningens mått (B x H x D): 

5,1 x 10,6 x 1,5 tum
• Nettovikt: 0,114 kg
• Nettovikt: 0,251 lb
• Bruttovikt: 0,165 kg
• Bruttovikt: 0,364 lb
• Taravikt: 0,051 kg
• Taravikt: 0,112 lb

Yttre kartong
• Yttre kartong (L x B x H): 63 x 30,5 x 49 cm
• Yttre kartong (L x B x H): 24,8 x 12 x 19,3 tum
• Nettovikt: 5,472 kg
• Nettovikt: 12,064 lb
• Bruttovikt: 5,51 kg
• Bruttovikt: 12,147 lb
• Taravikt: 0,038 kg
• Taravikt: 0,084 lb
•

Specifikationer
Ficklampa
Aluminium

http://www.philips.com

