
 

RCH20 laddningsbar lampa
med dockningsstation

LED Inspection lamps

 
LED-lampa av hög kvalitet

200 lm

360° infällbar krok + magnet

Kompakt design

 

LPL12X1

Se bättre, arbeta bättre
Sladdlöst kompakt belysningsverktyg för yrkesbruk

Philips uppladdningsbara LED-inspektionslampa med dockningsstation är ett

sladdlöst belysningsverktyg för yrkesbruk. LED-listen ger en stark och jämn

spridning så att alla områden blir ordentligt belysta.

Kompakt högeffekts-LED-lampa

Besegra mörkret med mjukt, naturligt ljus

Vid spridningsvinkel: upp till 70°

Högeffekts-LED-lampa upp till 200 lumen

Högt motstånd

Mycket stöttålig – IK07

Vatten- och dammskyddad – IP65

Tål kemiska lösningsmedel och industrimedel

Handsfreebelysning

360° mångsidig klämma och magnetkrok



RCH20 laddningsbar lampa med dockningsstation LPL12X1

Funktioner Specifikationer
Bred spridningsvinkel

Med den vida spridningsvinkeln på 70° kan du

fokusera på specifika områden och få precis

rätt mängd ljus.

Vatten- och dammskyddad – IP65

LED-inspektionslampan är vattentålig och

överensstämmer med IP65.

Mycket stöttålig – IK07

Mycket stöttålig – IK07

Tål kemikalier

Inspektionslampans hölje är inte bara

stöttålig, utan tål även vatten, kemikalier och

starka lösningsmedel.

360° mångsidig klämma och magnet

Tack vare den justerbara och infällbara

multivinkelkroken kan du hänga det här

belysningsverktyget för yrkesbruk på alla

ytor, så att du har båda händerna fria för

jobbet.

Högeffekts-LED-lampa

De vita högeffekts-LED-lamporna ger ett

ljusflöde på 200 lumen så att du kan se

minsta detalj även på mörka platser.

Besegra mörkret

Philips professionella verkstadslampor har

kraftfulla LED-ljuskällor som ger ett intensivt

vitt ljus, klar bred stråle och ett ljusflöde på 6

000 K som besegrar mörkret, ger optimal

skärpa och sikt samt garanterat hög

ljuskomfort så att du kan arbeta utan att bli

trött i ögonen.

Yttre kartong

Antal konsumentförpackningar: 6

Yttre kartong (L x B x H): 26,9 x 16,5 x 12,1 cm

Bruttovikt: 1,19 kg

GTIN: 1 87 27900 38946 0

Beställningsinformation

Beställningspost: LPL12X1

Beställningskod: 38946331

Elektriska specifikationer

Batteriladdningstid: 4 timmar

Batteriets driftstid: Upp till 3 timmar

Batterityp: Litiumjon

Typ av kontakt: EU

Strömkälla: Laddningsbar

Spänning: 100–240 V

Wattal: 2,4 W

Ljusegenskaper

Spridningsvinkel: 70 grader

Färgtemperatur: 6 000 K

LED-livslängd: 10 000 timmar

Ljusintensitet (Boost-läge): 350 lux vid 0,5 m

Ljusflöde: 200 lumen

Förpackningsinformation

Bruttovikt per del: 2870 g

Höjd: 17,3 cm

Längd: 28,9 cm

Bredd: 26,9 cm

Förpackningsinformation

EAN1: 8727900389463

EAN3: 8727900389470

Produktinformation i förpackning

Höjd: 3,8 cm

Längd: 19 cm

Antal i förpackning/minsta beställningsantal:

6

Vikt med batterier: 360 g

Bredd: 6,3 cm

Vikt utan batterier: 210 g

Produktbeskrivning

Krok: Mångsidig krok med klämma

Slagtålighetsklass (IK): IK07

Kapslingsklassning (IP): IP65

Magnet

Material och finish: Robust gummi och

polykarbonat

Antal LED-lampor: 1

Driftstemperatur: -10 till 40 °C

Tål: fett, olja, industrimedel

Teknik: LED

Sortiment: RCH
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