
 

Lâmpada recarregável
com base RCH30

LED Inspection lamps

 
LEDs LUXEON® de elevada
potência

Detector de fugas 220 lm + UV

Estação de base com
carregamento rápido

Extrema robustez IK09 &IP66

 

LPL10UVX1

Veja melhor, trabalhe melhor
Iluminação profissional sem fios com detecção de UV

A mais recente actualização da gambiarra LED recarregável da Philips com

estação de base está pronta para todos os trabalhos de manutenção. Graças aos

LED Luxeon de elevada potência da Philips, obtém uma iluminação forte em

todas as circunstâncias.

Luz LED branca Philips de alta qualidade

Combata a escuridão com luz natural suave

Luz LED LUXEON® de elevada potência até 120 lúmenes

Ângulo de feixe amplo: até 70°

Resistência ainda mais elevada

Resistente a químicos e solventes de oficina

Forte resistência a impactos - IK09

Protecção contra água e pó - IP66

Indicador de detecção de fugas de UV

Fácil detecção de fugas em sistemas de ar condicionado
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Destaques
Ângulo de feixe amplo

O ângulo de feixe amplo de 70° proporciona a

quantidade de luz exacta de que necessita e

permitirá que foque a sua atenção em peças

específicas.

Luz LED LUXEON® de elevada potência

O LED branco LUXEON® de elevada potência

proporciona um fluxo luminoso de

120 lúmenes para garantir que não fica na

escuridão quando tenta detectar o mais

ínfimo dos detalhes.

Resistente a químicos

Além de resistir a batidas, os estojos das

lanternas são resistentes a água, químicos e

solventes de oficina.

Forte resistência a impactos - IK09

A caixa robusta está concebida para

ambientes de trabalho difíceis e em

conformidade com a IK09.

Protecção contra água e pó - IP66

A gambiarra LED é resistente à água e está

em conformidade com a IP66.

Fácil detecção de fugas

Além de possuir um feixe principal bastante

potente, esta gambiarra LED também se

encontra equipada com um detector de fugas

UV-A. Tal irá ajudar a detectar facilmente

fugas nos sistemas de ar condicionado sem

serem necessárias quaisquer ferramentas

adicionais. Basta adicionar fluido de detecção

de fugas ao sistema de ar condicionado e

quaisquer fugas tornar-se-ão visíveis.

Combata a escuridão

As lâmpadas profissionais para oficina da

Philips dispõem de LEDs potentes para uma

luz brilhante e um feixe amplo brilhante para

combater a escuridão. Concebida para

optimizar a claridade e a visão, a luz branca

de 6000 K também melhora o conforto visual

para trabalhar sem fadiga.
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Especificações
Embalagem exterior

Número de embalagens para o consumidor: 6

Embalagem exterior (C x L x A):

35 x 28 x 45 cm

Peso bruto: 1,95 kg

GTIN: 1 87 27900 38942 2

Informações sobre encomendas

Apresentação de encomendas: LPL10UVX1

Código de encomenda: 38942531

Características eléctricas

Tempo de carregamento da bateria: 4 hrs

Tempo de funcionamento da bateria: Até 4

horas

Tipo de bateria: Iões de lítio

Tipo de ficha: UE

Fonte de alimentação: Recarregável

Voltagem: 100-240 V

Potência: 2,5 W

Características da luz

Ângulo de feixe: 70 graus

Temperatura da cor: 6500 K

Duração do LED: 10 000 hrs

Intensidade da luz (Intensa): 400 lux a 0,5 m

Fluxo luminoso: 220 lúmen

Informações da embalagem exterior

Peso bruto por unidade: 5810 g

Comprimento: 45 cm

Comprimento: 35 cm

Largura: 28 cm

Dados da embalagem

EAN1: 8727900389425

EAN3: 8727900389432

Informação do produto embalado

Comprimento: 5,7 cm

Comprimento: 25 cm

Quantidade da embalagem/n.º mín.

encomenda: 6

Peso com pilhas: 660 g

Largura: 5,6 cm

Peso sem pilhas: 400 g

Descrição do produto

Gancho: Gancho com clipe versátil

Classificação de protecção contra impactos

(IK): IK09

Classificação do Índice de Protecção (IP): IP66

ímã

Materiais e acabamento: Borracha e

policarbonato resistentes

Número de LEDs: 8

Temperatura de funcionamento: Entre -10 e

50 °C

Resistente a: massa lubrificante, óleo,

solventes de oficina

Tecnologia: LED

Alcance: RCH
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