
 

LPL19
Professional

 
6 x LED af høj kvalitet

130 lm + 20 lm fokuslys

Op til 11 timers autonomi/AAA x

3

Vand- og støvtæt iht. IP54

 

LPL19B1

Se bedre, arbejd bedre
Professionelt bærbart inspektionsværktøj

Philips LED Penlight-inspektionslampen er det perfekte værktøj til hurtigt

inspektionsarbejde, der kombinerer LED-lyskilder i høj kvalitet, vand- og

støvbeskyttelse (IP54) og brugervenlighed i en kompakt udførelse.

Klarere og mere holdbar

Overvind mørket med blødt naturligt lys

Fokuslys: 20 lm

LED-lyskilde af høj kvalitet giver op til 130 lumen

Stor modstandsdygtighed

Stor slagfasthed iht. IK07

Vand- og støvtæt iht. IP54

Modstandsdygtig over for kemiske stoffer og opløsningsmidler i værkstedet



LPL19 LPL19B1

Vigtigste nyheder Specifikationer

Fokuslys: 20 lm

Fokuslyset sætter dig i stand til at se, hvad

der er skjult for andre. Takket være det ekstra

slanke design kan lampen føres ind i meget

snævre hulrum, og den stærke LED-kilde vil

oplyse det hele.

Vand- og støvtæt iht. IP54

LED-arbejdslampen er vandtæt og i

overensstemmelse med IP54.

Stor slagfasthed iht. IK07

Stor slagfasthed iht. IK07

Modstandsdygtig over for kemiske stoffer

Ud over at modstå slag er kabinettet til vores

arbejdslampe modstandsdygtigt over for

vand, kemiske stoffer og opløsningsmidler i

værkstedet.

LED-lyskilde i høj kvalitet, 130 lm

Som internationalt markedsførende inden for

bilbelysning har vi mange års erfaring og

viden inden for belysning. Philips LED-

arbejdslamper er udstyret med LED-lyskilder

af høj kvalitet. Vores lysdioder kombinerer

kraftig lysstyrke med en naturlig

farvegengivelse, der forebygger træthed,

mens du arbejder.

Overvind mørket

De professionelle værkstedslamper fra

Philips indeholder kraftfulde LED'er, der

sikrer et intenst hvidt lys og en lysstærk, bred

stråle, der kan overvinde mørket. det 6000 K

hvide lys er designet til at optimere klarhed

og synsfelt og forbedrer også den visuelle

komfort, så du ikke bliver træt i øjnene under

arbejdet.

Yderemballage

Antal forbrugeremballager: 6

Ydre indpakning (L x B x H): 26 x 13 x 11,1 cm

Bruttovægt: 0,6 kg

GTIN: 1 87 27900 38820 3

Oplysninger om bestilling

Ordreindtastning: LPL19B1

Ordrekode: 38819031

Elektriske karakteristika

Batteridriftstid: op til 11 timer

Batteritype: 3 x Philips AAA

Strømkilde: AAA-batteri

Spænding: 4,5 V

Effekt: 1,3 W

Lyskarakteristika

Strålevinkel: 35-44 °

Farvetemperatur: Op til 6000 K

LED-levetid: 10.000 timer

Lyseffekt: 130 lumen

Lyseffekt (fokuslys): 20 lumen

Emballageoplysninger

Bruttovægt pr.del: 640 g

Højde: 11 cm

Længde: 25.8 cm

Bredde: 15,1 cm

Emballagedata

EAN1: 8727900388190

EAN3: 8727900388206

Medfølgende produktoplysninger

Højde: 3,1 cm

Længde: 17,2 cm

Vægt med batterier: 70 g

Bredde: 1,8 cm

Vægt uden batterier: 38 g

Størrelse: Kompakt

Produktbeskrivelse

Krog: Standardklemme

Kapslingsklassificering (IP): IP54

Magnet: Nej

Antal LED'er: 7

Driftstemperatur: 0 til 40 °C

Modstandsdygtig over for: fedt, olie,

opløsningsmidler i værkstedet

Teknologi: LED

Sortiment: Lille lygte, Professional
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