
 

LPL19
Professional

 
LED de alta qualidade x 6

Embalagem com: 1

Autonomia de até 11 horas/AAA

x 3

Resistente a poeira e água -

IP54

 

LPL19B1

Veja melhor, trabalhe melhor
Ferramenta de inspeção portátil profissional

A lanterna LED da lanterna de bolso de inspeção da Philips é a ferramenta

perfeita para trabalhos de inspeção, combinando LED de alta qualidade,

resistência a água e poeira (IP54) com um formato pequeno e fácil de usar.

Mais brilhante e duradoura

Acabe com a escuridão com luz natural suave

Luz de foco: 20 lm

Luz LED de alta qualidade de até 130 lumens

Alta resistência

Resistência a fortes impactos -IK07

Proteção contra água e poeira -IP54

Resistente a produtos químicos e solventes presentes nas oficinas



LPL19 LPL19B1

Destaques Especificações

Luz de foco: 20 lm

A luz de foco permitirá que você veja o que

permanece oculto para os outros; graças ao

seu design ultrafino, a lâmpada pode chegar

a espaços muito pequenos, e a intensa fonte

de LED iluminará tudo.

Proteção contra água e poeira -IP54

A lâmpada de inspeção de LED é resistente a

água e está em conformidade com IP54.

Resistência a fortes impactos -IK07

Resistência a fortes impactos -IK07

Resistente a produtos químicos

Do mesmo modo que se resiste a impactos, o

estojo da lanterna de inspeção é resistente à

água, produtos químicos e solventes

presentes em oficinas mecânicas.

Luz LED de alta qualidade de 130 lm

Como líder no mercado internacional em

iluminação de carros, temos anos de

conhecimento e experiência em iluminação.

As lanternas de inspeção de LED da Philips

são equipadas com LEDs de alta qualidade.

Nossos LEDs combinam alto desempenho de

luz com fornecimento de uma cor natural

para que você trabalhe sem sentir fadiga.

Acabe com a escuridão

As lâmpadas de oficina profissionais da

Philips apresentam LEDs poderosos que

proporcionam iluminação branca intensa e

um amplo feixe de brilho para acabar com a

escuridão. Projetadas para otimizar a nitidez

e a visão, a luz branca de 6.000 K também

aumenta o conforto visual para que você

trabalhe sem sentir fadiga.

Embalagem externa

Número de embalagens para o cliente: 6

Embalagem externa (L x L x A):

26 x 13 x 11,1 cm

Peso bruto: 0,6 kg

GTIN: 1 87 27900 38820 3

Informações do pedido

Entrada do pedido: LPL19B1

Código do pedido: 38819031

Características elétricas

Tempo de funcionamento da bateria: Até 11

horas

Tipo de bateria: 3 x Philips AAA

Fonte de alimentação: Pilha AAA

Voltagem: 4,5 V

Potência em watts: 1,3 W

Características da luz

Ângulo de feixe: 35-44 grau

Temperatura de cor: 6.000 K

Duração do LED: 10.000 horas

Saída de luz: 130 lumea

Saída de luz (pointer): 20 lumea

Informações na embalagem externa

Peso bruto por peça: 640 g

Altura: 11 cm

Comprimento: 25,8 cm

Largura: 15,1 cm

Informações da embalagem

EAN1: 8727900388190

EAN3: 8727900388206

Informações do produto fornecido

Altura: 3.1 cm

Comprimento: 17,2 cm

Peso com as pilhas: 70 g

Largura: 1,8 cm

Peso sem as pilhas: 38 g

Tamanho: Compacta

Descrição do produto

Gancho: Prendedor padrão

Classificação de proteção de entrada (IP):

IP54

Ímã: N

Número de LEDs: 7

Temperatura de operação: 0 a 40 °C

Resistente a: gordura, óleo, solventes de

oficinas

Tecnologia: LED

Linha: Lanterna de bolso, Profissional
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