
 

RCH30 genopladelig lampe
med dockingstation

LED Inspection lamps

 
Højtydende LUXEON® LED'er

220 lm + UV-lækagedetektor

Dockingstation til hurtig
opladning

Ekstrem robusthed IK09 og
IP66

 

LPL10UVX1

Se bedre, arbejd bedre
Trådløs, professionel belysning med UV-registrering

Den seneste opgradering af den genopladelige LED-arbejdslampe fra Philips

med dockingstation er klar til alle former for vedligeholdelsesarbejde. Takket være

de højtydende Philips Luxeon LED'er giver den et stærkt lys under alle forhold.

Hvidt LED-lys i høj kvalitet fra Philips

Overvind mørket med blødt naturligt lys

Højtydende LUXEON® LED-lys op til 120 lumen

Bred strålevinkel: Op til 70°

Endnu større modstandsdygtighed

Modstandsdygtig over for kemiske stoffer og opløsningsmidler i værkstedet

Stor slagstyrke iht. IK09

Vand- og støvtæt iht. IP66

Indikator til registrering af UV-lækage

Registrerer nemt utætheder i klimaanlæg



RCH30 genopladelig lampe med dockingstation LPL10UVX1

Vigtigste nyheder Specifikationer
Bred strålevinkel

Den brede strålevinkel på 70° giver dig

mulighed for at fokusere på detaljer, og den

leverer lige netop den mængde lys, du har

brug for.

Højtydende LUXEON® LED-lys

Den højtydende, hvide LUXEON® LED giver

120 lumen lyseffekt og sikrer, at du ikke skal

arbejde i mørke, når du prøver at få øje på

selv de mindste detaljer.

Modstandsdygtig over for kemiske stoffer

Ud over at modstå slag er kabinettet til vores

arbejdslampe modstandsdygtigt over for

vand, kemiske stoffer og opløsningsmidler i

værkstedet.

Stor slagstyrke iht. IK09

Det robuste kabinet er designet til et utroligt

hårdt arbejdsmiljø og er i overensstemmelse

med IK09.

Vand- og støvtæt iht. IP66

LED-arbejdslampen er vandtæt og i

overensstemmelse med IP66.

Registrerer nemt utætheder

Denne LED-arbejdslampe har ikke blot en

meget stærk lysstråle, den er også udstyret

med en UV-lækagelys. Dette vil hjælpe dig

med nemt at få øje på utætheder i

klimaanlæg uden brug af yderligere værktøj.

Hæld blot lækagesøgningsvæske i A/C-

systemet, og utætheden vil komme til syne.

Overvind mørket

De professionelle værkstedslamper fra Philips

indeholder kraftfulde LED'er, der sikrer et

intenst hvidt lys og en lysstærk, bred stråle,

der kan overvinde mørket. det 6000 K hvide

lys er designet til at optimere klarhed og

synsfelt og forbedrer også den visuelle

komfort, så du ikke bliver træt i øjnene under

arbejdet.

Yderemballage

Antal forbrugeremballager: 6

Ydre indpakning (L x B x H): 35 x 28 x 45 cm

Bruttovægt: 1,95 kg

GTIN: 1 87 27900 38942 2

Oplysninger om bestilling

Ordreindtastning: LPL10UVX1

Ordrekode: 38942531

Elektriske karakteristika

Batteriopladningstid: 4 timer

Batteridriftstid: op til 4 timer

Batteritype: Li-ion

Stiktype: EU

Strømkilde: Genopladelig

Spænding: 100-240 V

Watt-tal: 2,5 W

Lyskarakteristika

Strålevinkel: 70 °

Farvetemperatur: 6.500 K

LED-levetid: 10.000 timer

Lysintensitet (fuld lysstyrketilstand): 400 lux

ved 0,5 m

Lysudbytte: 220 lumen

Emballageoplysninger

Bruttovægt pr.del: 5810 g

Højde: 45 cm

Længde: 35 cm

Bredde: 28 cm

Emballagedata

EAN1: 8727900389425

EAN3: 8727900389432

Medfølgende produktoplysninger

Højde: 5,7 cm

Længde: 25 cm

Pakkeantal / mindste ordremængde: 6

Vægt med batterier: 660 g

Bredde: 5,6 cm

Vægt uden batterier: 400 g

Produktbeskrivelse

Krog: Alsidig clipskrog

Stødbeskyttelsesklasse (IK): IK09

Kapslingsklassificering (IP): IP66

Magnet

Materialer og finish: Solidt gummi og

polykarbonat

Antal LED'er: 8

Driftstemperatur: -10 til 50 °C

Modstandsdygtig over for: fedt, olie,

opløsningsmidler i værkstedet

Teknologi: LED

Sortiment: RCH
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