
 

RCH30 акумулаторна
лампа с докинг станция

LED Inspection lamps

  Мощни LED светлини LUXEON®

220 lm + UV детектор за изтичане

Докинг станция за бързо зареждане

Изключителна издръжливост
IK09&IP66

 

LPL10UVX1

Виждайте по-добре, работете по-добре
Безкабелно професионално осветление с UV установяване

Най-новата надстройка на акумулаторните LED лампи за инспекция на Philips с докинг
станция е готова за всяка дейност по поддръжка. Благодарение на мощните светодиоди
Philips Luxeon се осигурява силна светлина при всякакви обстоятелства.

Висококачествена бяла LED лампа Philips
Победете мрака с мека естествена светлина

Мощна светлина с LUXEON® LED до 120 лумена
Широк ъгъл на лъча: до 70°

Все по-висока устойчивост
Устойчивост на химикали и сервизни разтворители
Висока удароустойчивост -IK09
Водоустойчивост и прахоустойчивост -IP66

UV индикатор за установяване на утечки
Лесно откриване на течове в климатични системи



RCH30 акумулаторна лампа с докинг станция LPL10UVX1

Акценти Спецификации
Широк ъгъл на лъча

Широкият ъгъл на лъча до 70° разрешава да се
фокусирате на специалните части и да получите
необходимото количество светлина.

Мощна светлина с LUXEON® LED

Белите LUXEON® LED с висока мощност осигуряват
120 лумена светлина, за да не бъдете на тъмно,
когато се опитвате да видите и най-малките детайли.

Устойчивост на химикали
Устойчиви и на удари, корпусите на лампа за
проверка са устойчиви на вода, химикали и сервизни
разтворители.

Висока удароустойчивост -IK09

Мощният корпус е създаден за изключително тежки
работни среди и отговаря на IK09.

Водоустойчивост и прахоустойчивост -IP66

LED лампата за проверка е водоустойчива и отговаря
на IP66.

Лесно откриване на течове

Тази LED лампа за проверка не само има
изключително силен лъч, но е оборудвана с UV-A
детектор за течове. Тя ще ви помогне за бързо
откриване на течове в климатични системи без
необходимост от допълнителни инструменти.
Просто добавете флуид за разпознаване на течове
към климатичната система и всички течове ще се
покажат.

Победете мрака
Професионалните сервизни лампи Philips разполагат с
мощни светодиоди за интензивна бяла светлина и
ярък широк лъч, с който да побеждават мрака.
Проектирана за оптимизирана яснота и видимост,
бялата светлина от 6000 K също така подобрява
визуалния комфорт за работа без умора.

Външен кашон
Брой потребителски опаковки: 6
Външен кашон (л x Ш x В): 35 x 28 x 45 см
Бруто тегло: 1,95 кг
GTIN: 1 87 27900 38942 2

Информация за поръчка
Въвеждане на поръчка: LPL10UVX1
Код за поръчка: 38942531

Електрически характеристики
Време за зареждане на батерията: 4 ч
Време за използване на батерията: До 4 часа
Тип батерия: литиево-йонна
Тип на щепсела: ЕС
Източник на електрозахранване: Акумулаторна
Напрежение:
100-240 V
Мощност: 2,5 W

Характеристики на светлината
Ъгъл на лъча: 70 градуса
Цветна температура: 6500 K
Експлоатационен срок на светодиодите: 10 000 ч
Интензивност на светлината (усилване): 400 lux на
0,5 м
Светлоотдаване: 220 лумена

Информация за външната опаковка
Брутно тегло на бройка: 5810 гр
Височина: 45 см
Дължина: 35 см
Ширина: 28 см

Данни за опаковката
EAN1: 8727900389425
EAN3: 8727900389432

Информация за опакован продукт
Височина: 5,7 см
Дължина: 25 см
Количество стоки в опаковка/Минимално
количество за поръчка: 6
Тегло с батериите: 660 гр
Ширина:
5,6 см
Тегло без батериите: 400 гр

Описание на продукта
Кука: Многофункционална кука за защипване
Клас на противоударна защита (IK): IK09
Оценка на защитата от проникване (IP): IP66
Магнит
Материали и покритие: Издръжлива гума и
поликарбонат
Брой светодиоди: 8
Работна температура: -10 до 50 °C
Устойчива на: мазнина, масло, сервизни
разтворители
Технология:
LED лампи
Обхват: RCH
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