
 

Nabíjecí svítilna RCH30
s dokovací stanicí

LED Inspection lamps

 
Vysoce výkonné diody
LUXEON® LED

220 lm + detektor úniku UV
záření

Rychlonabíjecí dokovací stanice

Velmi robustní IK09&IP66

 

LPL10UVX1

Uvidíte lépe, dosáhnete lepších výsledků
Bezdrátové profesionální osvětlení s detekcí UV

Nejnovější verze nabíjecí svítilny LED Philips s dokovací stanicí je připravena pro

každou práci. Diody LED Philips Luxeon poskytují silný světelný výkon ve všech

podmínkách.

Vysoce kvalitní bílé světlo Philips LED

Zažeňte temnotu pomocí jemného přirozeného světla

Vysoce výkonná dioda LUXEON® LED: až 120 lumenů

Široký úhel paprsku: až 70°

Ještě vyšší odolnost

Odolnost proti chemickým látkám a dílenským rozpouštědlům

Velká odolnost proti nárazu – třída IK09

Chráněno proti vodě a prachu – krytí IP66

Indikátor detekce úniku UV

Snadné zachycení úniku kapaliny z klimatizačních systémů



Nabíjecí svítilna RCH30 s dokovací stanicí LPL10UVX1

Přednosti Specifikace
Široký úhel paprsku

Široký úhel paprsku 70° vám umožní zaměřit

se na konkrétní díl a poskytne správné

množství potřebného světla.

Vysoce výkonné světlo LUXEON® LED

Vysoce výkonné diody LUXEON® LED vyzařují

bílé světlo se světelným výstupem

120 lumenů. Můžete si tedy být jistí, že vás

světlo neopustí ani v okamžiku, kdy se snažíte

zahlédnout ty nejmenší detaily.

Odolnost proti chemickým látkám

Kromě odolnosti vůči nárazům je svítilna

odolná také proti vodě, chemickým látkám a

dílenským rozpouštědlům.

Velká odolnost proti nárazu – třída IK09

Robustní pouzdro je navrženo pro velmi

náročné pracovní prostředí a odpovídá normě

IK09.

Chráněno proti vodě a prachu – krytí IP66

Svítilna LED je odolná proti vodě a odpovídá

normě IP66

Snadné zachycení úniku kapaliny

Tato svítilna LED se vyznačuje nejen velmi

silným světelným paprskem, ale je také

vybavena snímačem úniku kapaliny UV-A. To

vám pomůže snadno zachytit únik kapaliny

z klimatizačních systémů, aniž byste

potřebovali další nástroje. Jednoduše přidáte

detekční kapalinu do klimatizačního systému

a každý únik kapaliny se ukáže.

Zažeňte temnotu

Profesionální dílenské svítilny Philips

obsahují výkonné diody LED, ze kterých

vychází intenzivní bílé světlo a jasný široký

paprsek, který vyžene tmu z každého koutu.

Jsou navrženy tak, aby vše bylo zřetelné a

jasně patrné, přičemž bílé světlo o teplotě

6000 K je příjemné pro oči a práce při něm

oči neunavuje.

Vnější obal

Počet spotřebitelských balení: 6

Vnější obal (D x Š x V): 35 x 28 x 45 cm

Hrubá hmotnost: 1,95 kg

GTIN: 1 87 27900 38942 2

Informace pro objednávání

Zadání objednávky: LPL10UVX1

Objednací kód: 38942531

Elektrické vlastnosti

Doba nabíjení baterie: 4 hodin

Doba provozu na baterie: Až 4 hodiny

Typ baterie: Li-Ion

Typ zástrčky: EU

Zdroj napájení: Nabíjecí

Napětí: 100–240 V

Příkon: 2,5 W

Charakteristika světla

Úhel paprsku: 70 stupeň

Teplota barev: 6 500 K

Životnost diody LED: 10 000 hodin

Intenzita světla (režim Boost): 400 luxů na

0,5 m

Světelný výkon: 220 lumen

Informace na vnějším balení

Hrubá hmotnost jednoho kusu: 5810 g

Výška: 45 cm

Délka: 35 cm

Šířka: 28 cm

Údaje na obalu

EAN1: 8727900389425

EAN3: 8727900389432

Informace na obalu výrobku

Výška: 5,7 cm

Délka: 25 cm

Množství v balení / MOQ: 6

Hmotnost s bateriemi: 660 g

Šířka: 5,6 cm

Hmotnost bez baterií: 400 g

Popis výrobku

Háček: Univerzální spona s háčkem

Třída ochrany proti nárazu (IK): IK09

Hodnocení ochrany proti vniknutí (IP): IP66

Magnet

Materiály a povrchová úprava: Robustní

guma a polykarbonát

Počet diod LED: 8

Provozní teplota: -10 až 50 °C

Odolnost vůči těmto látkám: tuk, olej,

dílenská rozpouštědla

Technologie: LED

Řada: RCH
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