
 

Лампа за преден капак
с кабел CBL50

LED Inspection lamps

  Висококачествена LED лампа

900 лумена Ultra Light Output

Телескопичен държач с куки

Ултратънък дизайн

 

LPL24X1

Виждайте по-добре, работете по-добре
Професионални инструменти за осветление
LED лампата за капак на автомобил Philips предлага мощно 900 лумена светлоотдаване, за да
осигури пълно осветление на работното ви пространство. С регулируемата си
телескопична конзола LED лампата за капак на автомобил ще освети всеки двигател или
вътрешно отделение.

Висококачествена бяла LED лампа Philips
Победете мрака с мека естествена светлина
Широк ъгъл на лъча: до 100°
Висококачествена LED светлина с до 900 лумена

Висока устойчивост
Издръжлив алуминиев корпус
Устойчивост на химикали и сервизни разтворители
Водоустойчивост и прахоустойчивост -IP54

Осветление без ръце
Гъвкаво закрепване, което се разтяга от 1,2 до 1,7 метра



Лампа за преден капак с кабел CBL50 LPL24X1

Акценти Спецификации
Широк ъгъл на лъча: до 100°

Широкият ъгъл на лъча до 100° разрешава да се
фокусирате на специалните части и да получите
необходимото количество светлина.

Висока удароустойчивост -IK07

Здравият корпус е създаден за тежки работни среди
и отговаря на IK07

Регулируема телескопична конзола

Гъвкаво закрепване, което се разтяга от 1,2 до 1,7
метра с мек капак, който защитава боята на
автомобила за лесно и гъвкаво позициониране при
работа.

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

Устойчивост на вода и прах
LED лампата за проверка е водоустойчива и отговаря
на IP54.

Висококачествена LED светлина
Осветяването от 900-луменова висококачествена LED
светлина гарантира, че няма да останете на тъмно,
когато се опитвате да проследите и най-малките
детайли.

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): 120 x 32 x 25 см
Бруто тегло: 11,9 кг
GTIN: 1 87 27900 39066 4

Информация за поръчка
Въвеждане на поръчка: LPL24X1
Код за поръчка: 39066731

Електрически характеристики
Тип на щепсела: ЕС
Източник на електрозахранване: Кабел
Напрежение: 100-240 V
Мощност: 15 W

Характеристики на светлината
Ъгъл на лъча: 100 градуса
Цветна температура: 6500 K
Експлоатационен срок на светодиодите: 10 000 ч
Светлоотдаване: 900 лумена

Информация за външната опаковка
Брутно тегло на бройка: 12200 гр
Височина: 32 см
Дължина: 119,5 см
Ширина: 25 см

Данни за опаковката
EAN1: 8727900390667
EAN3: 8727900390674

Информация за опакован продукт
Дължина на кабела: 5 м
Височина: 120 см
Количество стоки в опаковка/Минимално
количество за поръчка: 6
Тегло с кабел: 1000 гр
Тегло без кабел:
500 гр
Размер: Стандартна форма

Описание на продукта
Кука: 2 магнита със защипване
Клас на противоударна защита (IK): IK07
Оценка на защитата от проникване (IP): IP54
Магнит
Материали и покритие: Алуминиев корпус
Работна температура: -10 до 40 °C
Устойчива на: мазнина, масло, сервизни
разтворители
Технология:
LED лампи
Обхват: CBL

Потребявана електроенергия
Скала за енергийна ефективност: A+
Потребявана електроенергия на 1000ч.: 14,8 kWh
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