
 

CBL50-werklamp
met snoer

LED Inspection
lamps

 
Hoogwaardige LED

Krachtige lichtopbrengst van
900 lm

Telescopische houder met
haken

Ultra-plat design

 

LPL24X1

Beter zien, beter werken
Professioneel verlichtingsinstrument

De Philips LED-werklamp biedt een krachtige lichtopbrengst van 900 lumen voor

verlichting van de volledige werkruimte. Met de instelbare telescopische

bevestiging verlicht de LED-werklamp alle motors en auto-interieurs.

Hoogwaardig wit LED-licht van Philips

Overwin de duisternis met zacht, natuurlijk licht

Brede lichthoek: tot 100°

Hoogwaardig LED-licht tot 900 lumen

Hoge weerstand

Robuuste aluminium behuizing

Bestendig tegen chemische stoffen en oplosmiddelen

Bestand tegen water en stof -IP54

Handsfree verlichting

Flexibele bevestiging, uittrekbaar van 1,2 tot 1,7 meter



CBL50-werklamp met snoer LPL24X1

Kenmerken Specificaties
Brede lichthoek: tot 100°

Dankzij de brede lichthoek van 100° kunt u

zich concentreren op specifieke onderdelen en

hebt u precies de juiste hoeveelheid licht die

u nodig hebt.

Sterke schokbestendigheid -IK07

De beschermende behuizing is ontworpen

voor ruige werkomgevingen en voldoet aan

IK07

Instelbare telescopische bevestiging

Flexibele bevestiging, uittrekbaar van 1,2 tot

1,7 meter, met zachte kap voor de

bescherming van de lak van het voertuig,

waardoor het product eenvoudig en flexibel

kan worden gepositioneerd tijdens het werk.

Bestendig tegen chemische stoffen

De behuizing van onze inspectielampen is

niet alleen bestendig tegen stoten, maar ook

tegen water, chemische stoffen en

oplosmiddelen.

Bestand tegen water en stof

De LED-inspectielamp is waterbestendig en

voldoet aan IP54.

LED-licht van topkwaliteit

Dankzij de krachtige lichtopbrengst van 900

lumen van de LED hebt u voldoende licht in

het donker om zelfs de kleinste details te

kunnen zien.

Overwin de duisternis

Professionele werklampen van Philips hebben

krachtige LED-verlichting voor een intens wit

licht en een brede heldere lichtstraal die de

duisternis overwint. Het witte licht van 6000

K biedt optimale helderheid en zicht voor

visueel comfort zonder extra inspanning.

Omdoos

Aantal consumentenverpakkingen: 6

Omdoos (L x B x H): 120 x 32 x 25 cm

Brutogewicht: 11,9 kg

GTIN: 1 87 27900 39066 4

Bestelinformatie

Bestelnummer: LPL24X1

Bestelcode: 39066731

Electrische kenmerken

Type stekker: EU

Voedingsbron: Kabel

Voltage: 100-240 volt

Wattage: 15 W

Lichtkenmerken

Lichthoek: 100 graad

Kleurtemperatuur: 6500 K

LED-levensduur: 10.000 uur

Lichtopbrengst: 900 lumen

Verpakkingsinformatie

Brutogewicht per stuk: 12200 g

Hoogte: 32 cm

Lengte: 119,5 cm

Breedte: 25 cm

Gegevens van de verpakking

EAN1: 8727900390667

EAN3: 8727900390674

Verpakkingsinformatie

Kabellengte: 5 m

Hoogte: 120 cm

Verpakkingshoeveelheid / MOQ: 6

Gewicht incl. kabel: 1000 g

Gewicht zonder kabel: 500 g

Formaat: Standaard

Productbeschrijving

Haak: 2 click-on magneten

Waarde bescherming tegen schokken (IK):

IK07

Waarde bescherming tegen binnendringing

(IP): IP54

Magneet

Materiaal en afwerking: Aluminium behuizing

Gebruikstemperatuur: -10 tot 40 °C

Bestand tegen: vet, olie, oplosmiddelen

Technologie: LED

Collectie: CBL

Energieverbruik

Energiezuinigheidslabel: A+

Energieverbruik per 1000 uur: 14,8 kWh
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