
 

 

Philips LightLife
Fener

• Alüminyum

SFL7380
Hayatınızı aydınlatın

Bu alüminyum cep feneri ile
İstediğiniz fener tipini seçebilirsiniz, Lightlife ürün serisi, gereksinimlerinizi mükemmel bir 
şekilde karşılar. Kaliteli malzemeden üretilen her LightLife ürününde, en iyi ışık yoğunluğu 
ve uzun ömür sağlayan bir aydınlatma teknolojisi kullanılmıştır.

En Yüksek Performans
• Luxeon LED, sıradan bir ampule göre %140 daha fazla ıșık verir
• 100,000 saat ömürlü LED, ampul değiștirmeyi gerektirmez
• Olağanüstü uzun ömürlü, yenilikçi LED teknolojisi

Kullanım kolaylığı
• Ișık demetini daraltmak veya genișletmek için ampulün bașını çevirin
• Lastik muhafaza fenerin su geçirmesini önler
• Darbelere karșı dayanıklı muhafaza, darbelerden kaynaklanabilecek hasarları önler
• Naylon askı sayesinde feneriniz kaybolmaz
• 3x ExtremeLife AAA pil ile birlikte



 3 Watt Luxeon LED
LED (Ișık Yayan Diyot), elektroıșıma etkisi yaratan 
özel bir yarıiletken türüdür ve standart bir ampulden 
%140 daha fazla ıșık sağlar.

100,000 saat LED ömrü
Olağanüstü uzun LED ömrü nedeniyle ıșık kaynağı 
değiștirmek gerekmez.

Yenilikçi LED teknolojisi
Ișık Yayan Diyot (LED), enerji verimliliği kanıtlanmıș 
bir aydınlatma teknolojisidir.

Ayarlanabilir ıșık demeti
Ampulün bașını çevirerek, ıșık demeti daha dar veya 
daha geniș bir alana odaklanacak șekilde ayarlanabilir.

Su geçirmez
Lastik contalar ve muhafaza, suyun el fenerine zarar 
vermesini önler ve her türlü hava șartları altında 
kullanabilmenize olanak verir.

Darbelere dayanıklı
Darbelere dayanıklı özel plastik veya kauçuk 
muhafaza, fenerinizin darbe sonucu hasar görmesini 
önler.

Naylon askı
Bu askı, feneri kolayca tașımanıza olanak sağlar ve 
elinizden kaysa bile düșmesini önler.

3x ExtremeLife AAA dahildir
Ürün için önerilen edilen piller, ürünün hemen 
kullanılmasını sağlamak için ürünle birlikte 
verilmektedir.
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Güç
• Piller dahildir
• Pil tipi: AAA / LR03 Alkalin
• Pil sayısı: 3

Teknik spesifikasyonlar
• Muhafaza malzemesi: Oksitli alüminyum
• Ampul tipi: LED
• Ampul voltajı: 3,9 V

Çevre Dostu Teknik Özellikler
• Ambalaj malzemesi: Karton, PET
• Ambalaj türü: Blister ambalaj

Ambalaj boyutları
• Ambalaj boyutları (G x Y x D): 13 x 27 x 3,7 cm
• Ambalaj boyutları (G x Y x D): 5,1 x 10,6 x 1,5 inç

• Net ağırlık: ,114 kg
• Net ağırlık: ,251 lb
• Brüt ağırlık: .165 kg
• Brüt ağırlık: ,364 lb
• Dara ağırlığı: ,051 kg
• Dara ağırlığı: ,112 lb

Dıș Karton
• Dıș karton (L x G x Y): 63 x 30,5 x 49 cm
• Dıș karton (L x G x Y): 24,8 x 12 x 19,3 inç
• Net ağırlık: 5,472 kg
• Net ağırlık: 12,064 lb
• Brüt ağırlık: 5,51 kg
• Brüt ağırlık: 12,147 lb
• Dara ağırlığı: ,038 kg
• Dara ağırlığı: 0,084 lb
•
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