
 

CBL50 kablet lampe
til motorrommet

LED Inspection
lamps

 
Høykvalitets LED

Svært høy lysmengde på
900 lm

Teleskopholder med kroker

Superslank design

 

LPL24X1

Se bedre, jobb bedre
Profesjonelt belysningsverktøy

LED-lampen fra Philips til bruk under panseret har et kraftig lys på 900 lumen for

å sikre total belysning av arbeidsområdet. Med den justerbare

teleskopmonteringen lyser LED-lampen opp i alle motorrom eller bilkupéer.

Hvitt LED-lys av høy kvalitet fra Philips

Overvinn mørket med mykt, naturlig lys

Bred lysvinkel: opptil 100°

LED-lyskilde av høy kvalitet på opptil 900 lumen

Høy motstand

Robust aluminumshus

Tåler kjemikalier og verkstedløsemidler

Vanntett og støvbestandig – IP54

Håndfri belysning

Fleksibel montering som strekker seg fra 1,2 til 1,7 meter



CBL50 kablet lampe til motorrommet LPL24X1

Høydepunkter Spesifikasjoner
Bred lysvinkel: opptil 100°

Den brede lysvinkelen på 100° gjør at du kan

fokusere på detaljene, og få akkurat så mye

lys du trenger.

Svært støtbestandig – IK07

Den robuste kassen er utformet for et tøft

arbeidsmiljø og oppfyller kravene i IK07

Justerbar teleskopmontering

Fleksibel montering som strekker seg fra

1,2 til 1,7 meter. Med mykt deksel som

beskytter lakken på kjøretøyet for enkel og

fleksibel plassering når du jobber.

Tåler kjemikalier

I tillegg til å tåle støt og slag er veskene til

inspeksjonslamper vanntette og tåler

kjemikalier og verkstedløsemidler.

Vanntett og støvbestandig

LED-inspeksjonslampen er vanntett og

oppfyller kravene i IP54.

LED-lyskilde av høy kvalitet

Med en kraftig LED-lampe på 900 lumen kan

du være sikker på at du får med deg alt, selv

når du ser etter de minste detaljene.

Overvinn mørket

Philips' profesjonelle verkstedlamper har

kraftige LED-lamper med intenst, hvitt lys og

en klar, bred lysstråle for å overvinne mørket.

Det hvite lyset på 6000 K er designet for å gi

best mulig klarhet og syn samt bedre visuell

komfort slik at du kan jobbe uten å bli sliten.

Ytre eske

Antall kundepakker: 6

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

Bruttovekt: 11,9 kg

GTIN: 1 87 27900 39066 4

Bestillingsinformasjon

Bestillingsoppføring: LPL24X1

Bestillingskode: 39066731

Elektriske egenskaper

Støpseltype: EU

Strømkilde: Kabel

Spenning: 100–240 V

Wattstyrke: 15 W

Lysegenskaper

Lysvinkel: 100 grader

Fargetemperatur: 6500 K

LED-levetid: 10000 timer

Lysmengde: 900 lumen

Emballasjeinformasjon

Bruttovekt per del: 12 200 g

Høyde: 32 cm

Lengde: 119,5 cm

Bredde: 25 cm

Emballasjeopplysninger

EAN1: 8727900390667

EAN3: 8727900390674

Pakket produktinformasjon

Kabellengde: 5 m

Høyde: 120 cm

Antall i pakken / MOQ: 6

Vekt med kabel: 1000 g

Vekt uten kabel: 500 g

Størrelse: Standard

Produktbeskrivelse

Krok: To magneter som festes med klemme

Støtsikkerhetsgrad (IK): IK07

Kapslingsgrad (IP): IP54

Magnet

Materialer og utførelse: Aluminiumshus

Driftstemperatur: -10 til 40 °C

Tåler: fett, olje, verkstedløsemidler

Teknologi: LED

Serie: CBL

Effektforbruk

Energieffektivitetsmerke: A+

Effektforbruk per 1000 t: 14,8 kWh
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