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Professional

 

Cu LED x 5 de calitate

superioară

Indicator 85 lm +20 lm

Autonomie până la 8h

Alimentată cu AAA x 3

 

LPL18B1

Vezi mai bine, lucrezi mai bine
Instrument de inspecție portabil

Lampa de inspecţie sub formă de stilou, cu LED, de la Philips este un dispozitiv

perfect pentru lucrările de inspecţie rapide, ce combină LED-urile de înaltă calitate

şi uşurinţa de utilizare într-o formă mică.

Mai luminoasă şi de durată

Lampă cu LED-uri de înaltă calitate, de până la 85 de lumeni

Învinge întunericul cu lumină naturală delicată

Lumină de focalizare: 20 lm

Rezistenţă superioară

test de cădere: cădere liberă de 12 ori de la 1,5 m



LPL18 LPL18B1

Repere Specificaţii

Lumină de focalizare: 20 lm

Lumina de focalizare îţi va permite să vezi

ceea ce rămâne ascuns altora; datorită

designului ultra-subţire, lampa poate fi

manevrată în cavităţi foarte înguste, iar sursa

LED puternică va ilumina peste tot.

test de cădere: cădere liberă de 12 ori

test de cădere: cădere liberă de 12 ori de la

1,5 m

Corp de iluminat cu LED de înaltă calitate

În calitate de lider de piaţă în iluminarea

pentru maşini, avem ani de experienţă şi

cunoştinţe practice în domeniul iluminării.

Lămpile de inspecţie cu LED de la Philips

sunt dotate cu LED-uri de înaltă calitate.

LED-urile noastre combină performanţa

puternică a luminii cu redarea culorii naturale

pentru o activitate neobositoare.

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: 20

Cutie exterioară (L x L x Î):

29,8 x 18,6 x 26 cm

Greutate brută: 1,9 kg

GTIN: 1 87 27900 38821 0

Informații privind comandarea

Nr. comandă: LPL18B1

Cod de comandă: 38821340

Caracteristici electrice

Timp de funcţionare a bateriei: Până la 8 ore

Tip baterie: 3 x AAA

Sursă de alimentare: Baterie AAA

Tensiune: 4,5 V

Putere: 1,6 W

Caracteristicile fotometrice

Temperatură culoare: Până la 6000 K

Durata de viaţă a LED-urilor: 10000 ore

Flux luminos: 85 lumen

Lumină generată (indicator): 20 lumen

Informaţii de pe ambalajul exterior

Greutate brută pe unitate: 1515 g

Înălţime: 26 cm

Lungime: 29,5 cm

Lăţime: 18,6 cm

Informaţii ambalaj

EAN1: 8727900388213

EAN3: 8727900388220

Informaţii despre produsul ambalat

Înălţime: 3,3 cm

Lungime: 17,2 cm

Cantitate per pachet/MOQ: 20

Greutate cu baterii: 80 g

Lăţime: 1,8 cm

Greutate fără baterii: 47 g

Dimensiuni: Compact

Descrierea produsului

Cârlig: Clemă standard

Magnet: Nu

Număr LED-uri: 6

Temperatură de funcţionare: De la 0 la 40 °C

Tehnologie: LED

Gamă: Lampă stilou
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