
 

Lampă pentru capotă
cu cablu CBL50

LED Inspection lamps

 
Cu LED de calitate superioară

Lumină generată de 900 lm

Suport telescopic cu cârlige

Design foarte subţire

 

LPL24X1

Vedeţi mai bine, lucraţi mai bine
Instrument de iluminare profesional

Lampa pentru capotă Philips LED generează o lumină puternică de 900

lumeni pentru a asigura o iluminare totală a spaţiului tău de lucru. Graţie suportului

telescopic reglabil, lampa LED va ilumina orice compartiment al motorului sau

habitaclu.

Lumină albă cu LED-uri de înaltă calitate Philips

Învinge întunericul cu lumină naturală delicată

Unghi larg al fasciculului: până la 100°

Lampă cu LED-uri de înaltă calitate, de până la 900 de lumeni

Rezistenţă superioară

Carcasă robustă din aluminiu

Rezistentă la substanţe chimice şi solvenţi de atelier

Protejată împotriva apei şi prafului -IP54

Iluminare mâini libere

Suport flexibil care ajunge de la 1,2 la 1,7 metri



Lampă pentru capotă cu cablu CBL50 LPL24X1

Repere Specificaţii
Unghi larg al fasciculului: până la 100°

Unghiul larg al fasciculului de 100° vă va

permite să vă concentraţi pe părţile specifice

şi să aplicaţi cantitatea potrivită de lumină de

care aveţi nevoie.

Rezistenţă la impact puternic -IK07

Carcasa robustă este concepută pentru un

mediu de lucru dur şi este în conformitate cu

IK07.

Suport telescopic reglabil

Suport flexibil care ajunge de la 1,2 la 1,7

metri cu capac moale care protejează

vopseaua vehiculului, pentru poziţionare

simplă şi flexibilă în timpul lucrărilor.

Rezistentă la substanţe chimice

Pe lângă rezistenţa la lovituri, carcasele

lămpii de inspecţie sunt rezistente la apă,

substanţe chimice şi solvenţi de atelier.

Rezistentă la apă şi praf

Lampa de inspecţie cu LED este rezistentă la

apă şi este în conformitate cu IP54.

Corp de iluminat cu LED de înaltă calitate

Cu 900 de lumeni, lumina generată de lampa

cu LED-uri de mare putere te asigură că nu

vei rămâne în întuneric atunci când încerci să

vezi chiar şi cele mai mici detalii.

Învinge întunericul

Lămpile profesionale de lucru de la Philips

dispun de LED-uri puternice pentru o lumină

albă, intensă şi de un unghi larg, strălucitor al

fasciculului pentru a învinge întunericul.

Concepută pentru a optimiza claritatea şi

vederea, lumina albă de 6000 K

îmbunătăţeşte şi confortul vizual pentru a

lucra fără să îţi oboseşti ochii.

Cutie exterioară

Număr de ambalaje: 6

Cutie exterioară (L x L x Î): 120 x 32 x 25 cm

Greutate brută: 11,9 kg

GTIN: 1 87 27900 39066 4

Informaţii privind comandarea

Introducere comandă: LPL24X1

Cod de comandă: 39066731

Caracteristici electrice

Tip de priză: UE

Sursă de alimentare: Cablu

Tensiune: 100-240 V

Putere: 15 W

Caracteristicile fotometrice

Unghi fascicul: 100 grad

Temperatură culoare: 6500 K

Durata de viaţă a LED-urilor: 10000 ore

Flux luminos: 900 lumen

Informaţii de pe ambalajul exterior

Greutate brută pe unitate: 12200 g

Înălţime: 32 cm

Lungime: 119,5 cm

Lăţime: 25 cm

Informaţii ambalaj

EAN1: 8727900390667

EAN3: 8727900390674

Informaţii despre produsul ambalat

Lungime cablu: 5 m

Înălţime: 120 cm

Cantitate per pachet/MOQ: 6

Greutate cu cablu: 1000 g

Greutate fără cablu: 500 g

Dimensiuni: Standard

Descrierea produsului

Cârlig: 2 magneţi cu ataşare

Evaluarea protecţiei la impact (IK): IK07

Coeficient de protecţie împotriva penetrării

(IP): IP54

Magnet

Materiale şi finisaje: Carcasă din aluminiu

Temperatură de funcţionare: -10 până la

40 °C

Rezistent la: grăsime, ulei, solvenţi de atelier

Tehnologie: LED

Gamă: CBL

Consum de energie

Etichetă de eficienţă energetică: A+

Consum de energie la 1000 h: 14,8 kW·h
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