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Professional

 
6 vysoce kvalitních diod LED

130 lm + bodové světlo 20 lm

Výdrž až 11 hodin / 3 x AAA

Ochrana proti vodě a prachu –

IP54

 

LPL19B1

Uvidíte lépe, dosáhnete lepších výsledků

Profesionální přenosná svítilna

Tužková svítilna LED Philips je ideální na rychlé údržbářské práce, kombinuje

vysoce kvalitní diody LED, odolnost vůči vodě a prachu (IP54) a malé rozměry se

snadným použitím.

Jasnější a déletrvající

Zažeňte temnotu pomocí jemného přirozeného světla

Bodové světlo: 20 lm

Vysoce kvalitní světlo LED: světelný výkon až 130 lumenů

Vysoká odolnost

Velká odolnost proti nárazu – třída IK07

Chráněno proti vodě a prachu – krytí IP54

Odolnost proti chemickým látkám a dílenským rozpouštědlům



LPL19 LPL19B1

Přednosti Specifikace

Bodové světlo: 20 lm

Bodové světlo vám umožní zahlédnout, co

ostatní nevidí: svítilnu lze díky ultra tenkému

provedení zasunout i do velmi malých dutin a

silný zdroj světla LED vše osvětlí.

Chráněno proti vodě a prachu – krytí IP54

Svítilna LED je odolná proti vodě a odpovídá

normě IP54.

Velká odolnost proti nárazu – třída IK07

Velká odolnost proti nárazu – třída IK07

Odolnost proti chemickým látkám

Kromě odolnosti vůči nárazům je svítilna

odolná také proti vodě, chemickým látkám a

dílenským rozpouštědlům.

Vysoce kvalitní světlo LED, 130 lumenů

Jako společnost zaujímající vedoucí pozici na

trhu automobilového osvětlení disponujeme

mnoha lety zkušeností a know-how v oblasti

světla. Inspekční svítilny LED Philips jsou

vybaveny vysoce kvalitními diodami LED.

Naše diody LED kombinují silný světelný

výkon a přirozené podání barev, které vám

zajistí práci bez únavy očí.

Zažeňte temnotu

Profesionální dílenské svítilny Philips

obsahují výkonné diody LED, ze kterých

vychází intenzivní bílé světlo a jasný široký

paprsek, který vyžene tmu z každého koutu.

Jsou navrženy tak, aby vše bylo zřetelné a

jasně patrné, přičemž bílé světlo o teplotě

6000 K je příjemné pro oči a práce při něm

oči neunavuje.

Vnější obal

Počet spotřebitelských balení: 6

Vnější obal (D x Š x V): 26 x 13 x 11,1 cm

Hrubá hmotnost: 0,6 kg

GTIN: 1 87 27900 38820 3

Informace pro objednávání

Zadání obj.: LPL19B1

Objednací kód: 38819031

Elektrické vlastnosti

Doba provozu na baterie: Až 11 hodin

Typ baterie: 3 x baterie Philips AAA

Zdroj napájení: Baterie AAA

Napětí: 4,5 V

Příkon: 1,3 W

Charakteristika světla

Úhel paprsku: 35–44 stupeň

Teplota barev: Až 6 000 K

Životnost diody LED: 10 000 hodin

Světelný výstup: 130 lumen

Světelný výstup (ukazatel): 20 lumen

Informace na vnějším balení

Hrubá hmotnost jednoho kusu: 640 g

Výška: 11 cm

Délka: 25,8 cm

Šířka: 15,1 cm

Údaje na obalu

EAN1: 8727900388190

EAN3: 8727900388206

Informace na obalu výrobku

Výška: 3,1 cm

Délka: 17,2 cm

Hmotnost s bateriemi: 70 g

Šířka: 1,8 cm

Hmotnost bez baterií: 38 g

Velikost: Kompaktní

Popis výrobku

Háček: Standardní spona

Hodnocení ochrany proti vniknutí (IP): IP54

Magnet: Ne

Počet diod LED: 7

Provozní teplota: 0 až 40 °C

Odolnost vůči těmto látkám: tuk, olej,

dílenská rozpouštědla

Technologie: LED

Řada: Tužková svítilna, Profesionální
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