
 

LPL19
Professional

 
6 LEDs de alta qualidade

Apontador 130 lm +20 lm

Até 11 h de autonomia / AAA x 3

Protecção contra água e pó

IP54

 

LPL19B1

Veja melhor, trabalhe melhor
Ferramenta profissional portátil para inspecção

A gambiarra LED em forma de caneta lanterna da Philips é a ferramenta ideal

para trabalhos rápidos de inspecção, combinando LEDs de alta qualidade e

resistência à água e ao pó (IP54) num formato de dimensões reduzidas fácil de

utilizar.

Mais brilhante e duradoura

Combata a escuridão com luz natural suave

Luz de focagem: 20 lm

Luz LED de alta potência até 130 lúmens

Alta resistência

Forte resistência a impactos - IK07

Protecção contra água e pó - IP54

Resistente a químicos e solventes de oficina



LPL19 LPL19B1

Destaques Especificações

Luz de focagem: 20 lm

A luz de focagem permitirá que veja o que os

outros não vêem; graças ao seu design ultra

fino, a lâmpada pode ser manobrada dentro

de cavidades muito pequenas e a fonte LED

ilumina tudo.

Protecção contra água e pó - IP54

A lanterna LED é resistente à água e está em

conformidade com a IP54.

Forte resistência a impactos - IK07

Forte resistência a impactos - IK07

Resistente a químicos

Além de resistir a batidas, os estojos das

lanternas são resistentes a água, químicos e

solventes de oficina.

Luz LED de alta qualidade de 130 lm

Como líder internacional no mercado da

iluminação de automóveis, temos bastantes

anos de experiência e conhecimentos em

questões de iluminação. As gambiarras LED

da Philips estão equipadas com LEDs de alta

qualidade. Os nossos LEDs combinam um

desempenho de luz forte com uma

reprodução de cores natural para reduzir o

cansaço nas tarefas a executar.

Combata a escuridão

As lâmpadas profissionais para oficina da

Philips dispõem de LEDs potentes para uma

luz brilhante e um feixe amplo brilhante para

combater a escuridão. Concebida para

optimizar a claridade e a visão, a luz branca

de 6000 K também melhora o conforto visual

para trabalhar sem fadiga.

Embalagem exterior

Número de embalagens para o consumidor: 6

Embalagem exterior (C x L x A):

26 x 13 x 11,1 cm

Peso bruto: 0,6 kg

GTIN: 1 87 27900 38820 3

Informações sobre encomendas

Apresentação de encomendas: LPL19B1

Código de encomenda: 38819031

Caraterísticas elétricas

Tempo de funcionamento da bateria: Até 11

horas

Tipo de bateria: 3 AAA da Philips

Fonte de alimentação: Pilha AAA

Voltagem: 4,5 V

Potência: 1,3 W

Caraterísticas da luz

Ângulo de feixe: 35-44 graus

Temperatura da cor: Até 6000 K

Duração do LED: 10 000 hrs

Fluxo luminoso: 130 lúmen

Fluxo luminoso (apontador): 20 lúmen

Informações da embalagem exterior

Peso bruto por unidade: 640 g

Altura: 11 cm

Comprimento: 25,8 cm

Largura: 15,1 cm

Dados da embalagem

EAN1: 8727900388190

EAN3: 8727900388206

Informação do produto embalado

Altura: 3,1 cm

Comprimento: 17,2 cm

Peso com baterias/pilhas: 70 g

Largura: 1,8 cm

Peso sem pilhas: 38 g

Tamanho: Compacto

Descrição do produto

Gancho: Clipe padrão

Classificação do Índice de Proteção (IP): IP54

Íman: Não

Número de LEDs: 7

Temperatura de funcionamento: 0 a 40 °C

Resistente a: massa lubrificante, óleo,

solventes de oficina

Tecnologia: LED

Alcance: Caneta lanterna, Profissional

 

© 2023 Lumileds Holding B.V.

Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão

sujeitas a alterações sem aviso

prévio. As marcas comerciais são

propriedade de Lumileds Holding

B.V. ou dos respectivos detentores.

Data de publicação

2023‑01‑11
Versão: 15.0.2

12 NC: 8670 001 10151

EAN: 87 27900 38820 6

www.philips.com

http://www.philips.com/

