
 

CBL50 motorhjelmslampe
med kabel

LED Inspection lamps

 
LED af høj kvalitet

900 lm ultrahøj lyseffekt

Teleskopholder med kroge

Ultraslankt design

 

LPL24X1

Se bedre, arbejd bedre
Professionelt belysningsværktøj

Philips LED-motorhjelmslampe giver en 900 lumen kraftig lyseffekt, der sikrer fuld

belysning af dit arbejdsområde. Med dens justerbare teleskopbeslag til

motorhjelmen oplyser LED-mekanikerlampen både motorer og kabiner.

Hvidt LED-lys i høj kvalitet fra Philips

Overvind mørket med blødt naturligt lys

Bred strålevinkel: Op til 100°

LED-lyskilde af høj kvalitet giver op til 900 lumen

Stor modstandsdygtighed

Robust aluminiumskabinet

Modstandsdygtig over for kemiske stoffer og opløsningsmidler i værkstedet

Vand- og støvtæt iht. IP54

Håndfri belysning

Fleksibel montering, der strækker sig fra 1,2 til 1,7 meter



CBL50 motorhjelmslampe med kabel LPL24X1

Vigtigste nyheder Specifikationer
Bred strålevinkel: Op til 100°

Den brede strålevinkel på 100° giver dig

mulighed for at fokusere på detaljer, og den

leverer lige netop den mængde lys, du har

brug for.

Stor slagfasthed iht. IK07

Det robuste kabinet er designet til et hårdt

arbejdsmiljø og er i overensstemmelse med

IK07

Justerbar teleskopstangsholder

Fleksibel montering, der strækker sig fra 1,2

til 1,7 meter med blødt overtræksmateriale,

der beskytter lakken på køretøjet, så du nemt

og fleksibelt kan placere den under arbejdet.

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.

Vand- og støvtæt

LED-arbejdslampen er vandtæt og i

overensstemmelse med IP54.

LED-lyskilde af høj kvalitet

Med en kraftig LED-lyseffekt på 900 lumen

er du sikker på, at du ikke efterlades i mørke,

når du prøver at få øje på selv de mindste

detaljer.

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): 120 x 32 x 25 cm

Bruttovægt: 11,9 kg

GTIN: 1 87 27900 39066 4

Oplysninger om bestilling

Ordreindtastning: LPL24X1

Ordrekode: 39066731

Elektriske karakteristika

Stiktype: EU

Strømkilde: Kabel

Spænding: 100-240 V

Watt-tal: 15 W

Lyskarakteristika

Strålevinkel: 100 °

Farvetemperatur: 6.500 K

LED-levetid: 10.000 timer

Lysudbytte: 900 lumen

Emballageoplysninger

Bruttovægt pr.del: 12200 g

Højde: 32 cm

Længde: 119,5 cm

Bredde: 25 cm

Emballagedata

EAN1: 8727900390667

EAN3: 8727900390674

Medfølgende produktoplysninger

Kabellængde: 5 m

Højde: 120 cm

Pakkeantal / mindste ordremængde: 6

Vægt med kabel: 1000 g

Vægt uden kabel: 500 g

Størrelse: Standard

Produktbeskrivelse

Krog: 2 clipsmagneter

Stødbeskyttelsesklasse (IK): IK07

Kapslingsklassificering (IP): IP54

Magnet

Materialer og finish: Aluminiumskabinet

Driftstemperatur: -10 til 40 °C

Modstandsdygtig over for: fedt, olie,

opløsningsmidler i værkstedet

Teknologi: LED

Sortiment: CBL

Strømforbrug

Energimærke: A+

Strømforbrug pr. 1000 timer: 14,8 kW-timer
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