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LED Inspection
lamps

 
LED de alta qualidade x 6

Pointer de 120 lm + 20 lm

Autonomia de até 11 horas/AAA

x 3

Resistente a poeira e água -

IP54

 

923795817115

Veja com clareza e trabalhe melhor
Ferramenta de inspeção portátil profissional

A Lanterna de inspeção LED da Philips é a ferramenta perfeita para trabalhos de

inspeção, combinando LED de alta potência, resistência a água e a poeira (IP54),

além da facilidade de uso em um design compacto.

Mais brilhante e duradoura

Luz de LED de alta qualidade de até 85 lúmens

Luz branca intensa com LED de alta potência

Veja o que permanece escondido para outros

Elimine todas as sombras

Foco de luz: 100 lux

Pointer de LED de 20 Lúmens na parte superior

Alta resistência

Resistente a produtos químicos e solventes presentes nas oficinas

Resistência a fortes impactos -IK07

Protegido contra poeira e água -IP54



PENLIGHT-LPL02 923795817115

Destaques Especificações
Elimine todas as sombras

Elimine todas as sombras

Foco de luz: 100 lux

O foco de luz permitirá que você veja o que

permanece oculto para os outros; graças ao

seu design ultrafino, a lâmpada pode chegar a

espaços muito pequenos e a forte fonte de

LED iluminará.

Luz LED de alta qualidade

Como líder no mercado internacional em

iluminação de carros, temos anos de

experiência e know-how com iluminação. As

lanternas de inspeção de LED da Philips são

equipadas com LEDs de alta qualidade.

Nossos LEDs combinam forte desempenho de

luz com uma cor natural de renderização para

um trabalho menos cansativo.

Resistente a produtos químicos

Do mesmo modo que se resiste a impactos, o

estojo da lanterna de inspeção é resistente à

água, produtos químicos e solventes

presentes em oficinas mecânicas.

Resistência a fortes impactos -IK07

Resistência a fortes impactos -IK07

Luz branca muito intensa

Luz branca muito intensa com foco de luz de

LED de alta potência que produz uma luz

mais natural para os olhos

Protegido contra poeira e água -IP54

A lâmpada de inspeção de LED é à prova

d'água e está em conformidade com IP54.

Pointer de LED de 20 Lúmens na parte

superior

O foco de luz permitirá que você veja o que

permanece oculto para os outros; graças ao

seu design ultrafino, a lâmpada pode chegar a

espaços muito pequenos e a forte fonte de

LED iluminará.

Visibilidade máxima

Ângulo de foco: 35 a 44°

Ângulo de foco (ponteiro): 15°

Intensidade da luz: 210 lux a 0,5 m

Emissão de luz: 130 lúmens

Saída de luz (ponteiro): 20 lúmens

Luz do pointer

Número do LED: 7

Resistente

Classificação de proteção de entrada (IP):

IP54

Resistente a: gordura, óleo, solventes de

oficinas

Informações do pedido

Entrada do pedido: LPL02B6LPB1

Código do pedido: 38515131

Tipo da embalagem: B1L

Portátil

Ímã: N

Lig/Desl

Tempo de funcionamento da bateria: até 11

horas

Tipo de bateria: 3 x Philips AAA

Tensão de linha operacional: 3 x AAA = 4,5V

Consumo de energia: 1,3 W

Fonte de alimentação: Bateria

Peso do produto

Peso bruto por peça: 126,667 g

Peso líquido por peça: 38 g

Dimensões do produto

Dimensões da lanterna (C x L x A): 8 x 23,5 x

2,5

Tamanho: Compacta
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