
 

Lampă reîncărcabilă RCH30
cu staţie de andocare

LED Inspection lamps

 
LED-uri LUXEON® de mare
putere

220 lm + Detector de scurgeri
UV

Staţie de andocare cu încărcare
rapidă

Robusteţe maximă IK09&IP66

 

LPL10UVX1

Vedeţi mai bine, lucraţi mai bine
Iluminare profesională fără fir cu detectare UV

Cea mai recentă optimizare a lămpii de inspecţie cu LED, reîncărcabile, de la

Philips, cu staţie de andocare, este pregătită pentru orice sarcină de întreţinere.

Datorită LED-urilor Luxeon de mare putere de la Philips, performanţa puternică

de iluminare este furnizată în toate circumstanţele.

Lumină albă cu LED-uri de înaltă calitate Philips

Învinge întunericul cu lumină naturală delicată

Lanternă LED LUXEON® de mare putere, de până la 120 de lumeni

Unghi larg al fasciculului: până la 70°

Rezistenţă şi mai mare

Rezistentă la substanţe chimice şi solvenţi de atelier

Rezistenţă la impact puternic -IK09

Protejată împotriva apei şi prafului -IP66

Indicator de detectare a scurgerilor UV

Detectează cu uşurinţă scurgerile din sistemele de aer condiţionat
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Repere Specificaţii
Unghi larg al fasciculului

Unghiul larg al fasciculului de 70° vă va

permite să vă concentraţi pe părţile specifice

şi să aplicaţi cantitatea potrivită de lumină de

care aveţi nevoie.

Lanternă LED LUXEON® de mare putere

LED-urile albe LUXEON® de mare putere

generează 120 de lumeni, asigurându-te că

nu vei rămâne în întuneric atunci când vei

încerca să detectezi chiar şi cele mai mici

detalii.

Rezistentă la substanţe chimice

Pe lângă rezistenţa la lovituri, carcasele

lămpii de inspecţie sunt rezistente la apă,

substanţe chimice şi solvenţi de atelier.

Rezistenţă la impact puternic -IK09

Carcasa robustă este concepută pentru un

mediu de lucru foarte dur şi este în

conformitate cu IK09.

Protejată împotriva apei şi prafului -IP66

Lampa de inspecţie cu LED este rezistentă la

apă şi este în conformitate cu IP66.

Detectează cu uşurinţă scurgerile

Lampa de inspecţie cu LED nu are numai un

fascicul principal foarte puternic, ci este

echipată şi cu un detector al scurgerilor de

UV-A. Aceasta vă va ajuta să detectaţi cu

uşurinţă scurgerile din sistemele de aer

condiţionat, fără să fie nevoie de alte unelte

suplimentare. Doar adăugaţi lichid de

detectare a scurgerilor în sistemul de aer

condiţionat şi scurgerea va fi depistată.

Învinge întunericul

Lămpile profesionale de lucru de la Philips

dispun de LED-uri puternice pentru o lumină

albă, intensă şi de un unghi larg, strălucitor al

fasciculului pentru a învinge întunericul.

Concepută pentru a optimiza claritatea şi

vederea, lumina albă de 6000 K

îmbunătăţeşte şi confortul vizual pentru a

lucra fără să îţi oboseşti ochii.

Cutie exterioară

Număr de ambalaje: 6

Cutie exterioară (L x L x Î): 35 x 28 x 45 cm

Greutate brută: 1,95 kg

GTIN: 1 87 27900 38942 2

Informaţii privind comandarea

Introducere comandă: LPL10UVX1

Cod de comandă: 38942531

Caracteristici electrice

Timp de încărcare a bateriei: 4 ore

Timp de funcţionare a bateriei: Până la 4 ore

Tip baterie: Li-ion

Tip de priză: UE

Sursă de alimentare: Reîncărcabilă

Tensiune: 100-240 V

Putere: 2,5 W

Caracteristicile fotometrice

Unghi fascicul: 70 grad

Temperatură culoare: 6500 K

Durata de viaţă a LED-urilor: 10000 ore

Intensitate lumină (Amplificare): 400 lucşi la

0,5 m

Flux luminos: 220 lumen

Informaţii de pe ambalajul exterior

Greutate brută pe unitate: 5810 g

Înălţime: 45 cm

Lungime: 35 cm

Lăţime: 28 cm

Informaţii ambalaj

EAN1: 8727900389425

EAN3: 8727900389432

Informaţii despre produsul ambalat

Înălţime: 5,7 cm

Lungime: 25 cm

Cantitate per pachet/MOQ: 6

Greutate cu baterii: 660 g

Lăţime: 5,6 cm

Greutate fără baterii: 400 g

Descrierea produsului

Cârlig: Cârlig de prindere versatil

Evaluarea protecţiei la impact (IK): IK09

Coeficient de protecţie împotriva penetrării

(IP): IP66

Magnet

Materiale şi finisaje: Cauciuc rezistent şi

policarbonat

Număr LED-uri: 8

Temperatură de funcţionare: De la -10 la

50 °C

Rezistent la: grăsime, ulei, solvenţi de atelier

Tehnologie: LED

Gamă: RCH
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