
 

RCH30 oplaadbare lamp
met docking station

LED Inspection lamps

 
Krachtige LUXEON® LED's

220 lm + UV-lekdetector

Docking station voor snel
opladen

Uiterst duurzaam, IK09 en IP66

 

LPL10UVX1

Beter zien, beter werken
Draadloze professionele verlichting met UV-detectie

Het nieuwste model Philips oplaadbare LED-inspectielamp met docking station

is ideaal voor iedere onderhoudstaak. Dankzij de krachtige Philips Luxeon LED's is

de lichtsterkte onder alle omstandigheden optimaal.

Hoogwaardig wit LED-licht van Philips

Overwin de duisternis met zacht, natuurlijk licht

Krachtig LUXEON® LED-licht tot 120 lumen

Brede lichthoek: tot 70°

Nog hogere weerstand

Bestendig tegen chemische stoffen en oplosmiddelen

Sterke schokbestendigheid -IK09

Bestand tegen water en stof -IP66

UV-lekdetectie-indicator

Lekken in airconditioningssystemen gemakkelijk detecteren



RCH30 oplaadbare lamp met docking station LPL10UVX1

Kenmerken Specificaties
Brede lichthoek

Dankzij de brede lichthoek van 70° kunt u zich

concentreren op specifieke onderdelen en

hebt u precies de juiste hoeveelheid licht die

u nodig hebt.

Krachtig LUXEON® LED-licht

De krachtige witte LUXEON® LED-lampen

bieden een lichtsterkte van 120 lumen en

zorgen daarmee voor voldoende licht in het

donker om zelfs de kleinste details te kunnen

zien.

Bestendig tegen chemische stoffen

De behuizing van onze inspectielampen is

niet alleen bestendig tegen stoten, maar ook

tegen water, chemische stoffen en

oplosmiddelen.

Sterke schokbestendigheid -IK09

De beschermende tas is ontworpen voor ruige

werkingsomgeving en voldoet aan IK09.

Bestand tegen water en stof -IP66

De LED-inspectielamp is waterbestendig en

voldoet aan IP66.

Lekken gemakkelijk detecteren

Deze LED-inspectielamp heeft niet alleen

een hele sterke hoofdbundel, de lamp is ook

uitgerust met een UV-A-lekdetector. Hiermee

kunt u gemakkelijk lekken detecteren in

airconditioningssystemen zonder dat u extra

gereedschap nodig hebt. Voeg gewoon wat

lekdetectievloeistof toe aan het systeem en

mogelijke lekken zullen zichtbaar worden.

Overwin de duisternis

Professionele werklampen van Philips hebben

krachtige LED-verlichting voor een intens wit

licht en een brede heldere lichtstraal die de

duisternis overwint. Het witte licht van 6000

K biedt optimale helderheid en zicht voor

visueel comfort zonder extra inspanning.

Omdoos

Aantal consumentenverpakkingen: 6

Omdoos (L x B x H): 35 x 28 x 45 cm

Brutogewicht: 1,95 kg

GTIN: 1 87 27900 38942 2

Bestelinformatie

Bestelnummer: LPL10UVX1

Bestelcode: 38942531

Electrische kenmerken

Oplaadtijd van batterij: 4 uur

Gebruikstijd accu: Tot 4 uur

Batterijtype: Li-ion

Type stekker: EU

Voedingsbron: Oplaadbaar

Voltage: 100-240 volt

Wattage: 2,5 W

Lichtkenmerken

Lichthoek: 70 graad

Kleurtemperatuur: 6500 K

LED-levensduur: 10.000 uur

Lichtintensiteit (boost): 400 lux bij 0,5 m

Lichtopbrengst: 220 lumen

Verpakkingsinformatie

Brutogewicht per stuk: 5810 g

Hoogte: 45 cm

Lengte: 35 cm

Breedte: 28 cm

Gegevens van de verpakking

EAN1: 8727900389425

EAN3: 8727900389432

Verpakkingsinformatie

Hoogte: 5,7 cm

Lengte: 25 cm

Verpakkingshoeveelheid / MOQ: 6

Gewicht incl. accu: 660 g

Breedte: 5,6 cm

Gewicht zonder batterijen: 400 g

Productbeschrijving

Haak: Veelzijdige cliphaak

Waarde bescherming tegen schokken (IK):

IK09

Waarde bescherming tegen binnendringing

(IP): IP66

Magneet

Materiaal en afwerking: Robuust rubber en

polycarbonaat

Aantal LEDs: 8,0

Gebruikstemperatuur: -10 tot 50 °C

Bestand tegen: vet, olie, oplosmiddelen

Technologie: LED

Collectie: RCH
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