
 

LPL19

Professional

  Висококачествени LED x 6

130 lm + 20 lm показалец

До 11 ч автономия / AAA x 3

Водоустойчивост и
прахоустойчивост IP54

 

LPL19B1

Виждайте по-добре, работете по-добре
Професионален преносим инструмент за проверка
Лампата за инспекция Penlight на Philips е идеалният инструмент за бърза проверка,
съчетавайки висококачествени LED лампи, устойчивост на вода и прах (IP54) с малка, лесна
за употреба форма.

По-ярки и по-издръжливи
Победете мрака с мека естествена светлина
Фокусирана светлина: 20 lm
Висококачествена LED светлина с до 130 лумена

Висока устойчивост
Висока удароустойчивост -IK07
Водоустойчивост и прахоустойчивост -IP54
Устойчивост на химикали и сервизни разтворители



LPL19 LPL19B1

Акценти Спецификации
Фокусирана светлина: 20 lm
Фокусното осветяване ви позволява да видите онова,
което остава скрито за другите; благодарение на
изключително тънката си конструкция лампата може
да бъде поставяна в много тесни места, а силният
LED източник осветява всичко.

Водоустойчивост и прахоустойчивост -IP54

LED лампата за проверка е водоустойчива и отговаря
на IP54.

Висока удароустойчивост -IK07

Висока удароустойчивост -IK07

Устойчивост на химикали
Устойчиви и на удари, корпусите на лампа за
проверка са устойчиви на вода, химикали и сервизни
разтворители.

Висококачествена LED светлина с 130 лумена
Като водещ участник на международния пазар за
осветление за автомобили имаме дългогодишен опит
и познания в осветлението. LED лампите за проверка
от Philips са оборудвани с мощни LED. Нашите LED
съчетават силно осветяване и естествен цвят за
работа без напрежение.

Победете мрака
Професионалните сервизни лампи Philips разполагат с
мощни светодиоди за интензивна бяла светлина и
ярък широк лъч, с който да побеждават мрака.
Проектирана за оптимизирана яснота и видимост,
бялата светлина от 6000 K също така подобрява
визуалния комфорт за работа без умора.

Външен кашон
Брой потребителски опаковки: 6
Външен кашон (л x Ш x В): 26 x 13 x 11,1 см
Бруто тегло: 0,6 кг
GTIN: 1 87 27900 38820 3

Информация за поръчка
Въвеждане на поръчка: LPL19B1
Код за поръчка: 38819031

Електрически характеристики
Време за използване на батерията: до 11 часа
Тип батерия: 3 x Philips AAA
Източник на електрозахранване: Батерия тип AAA
Напрежение: 4,5 V
Мощност: 1,3 W

Характеристики на светлината
Ъгъл на лъча: 35-44 градуса
Цветна температура: До 6000 K
Експлоатационен срок на светодиодите: 10 000 ч
Светлоотдаване: 130 лумена
Светлоотдаване (показалец): 20 лумена

Информация за външната опаковка
Брутно тегло на бройка: 640 г
Височина: 11 см
Дължина: 25,8 см
Ширина: 15,1 см

Данни за опаковката
EAN1: 8727900388190
EAN3: 8727900388206

Информация за опакован продукт
Височина: 3,1 см
Дължина: 17,2 см
Тегло с батериите: 70 г
Ширина: 1,8 см
Тегло без батериите:
38 г
Размер: Компактен

Описание на продукта
Кука: Стандартна щипка
Оценка на защитата от проникване (IP): IP54
Магнит: Не
Брой светодиоди: 7
Работна температура: 0 до 40 °C
Устойчива на: мазнина, масло, сервизни
разтворители
Технология:
LED
Обхват: Фенерче-писалка, Професионални
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