
MDLS CRI MATCHLINE
LPL41 РЕЗЕРВНА

Professional

  Висококачествена LED лампа

250 lm "Усилване"/120 lm "Еко"

1 резервен акумулаторен модул

Цветен дизайн с по-добра
видимост

 
LPL27SPAREX1

Виждайте по-добре, работете по-добре
Система за осветление "всичко в едно" за професионалисти

Здрав и за използване със свободни ръце, този многопосочен модул ще ви осигури
оптимална видимост без сенки.

Оптимална видимост, без сянка
Победете мрака с мека естествена светлина
Светлоотдаване за един модул: до 250 лумена
Висококачествена LED светлина с до 350 лумена

Висока устойчивост
Висока удароустойчивост -IK07
Водоустойчивост и прахоустойчивост -IP54
Устойчивост на химикали и сервизни разтворители

Осветление без ръце
Въртящата се на 300° глава и силен магнит отдолу
Здрава кука за защипване
Бързо презареждане, технология за енергоспестване на батерията LifeP04

Никога не губете лампата си отново
Подобрена цветова схема за лесно преместване



MDLS CRI MATCHLINE LPL41 РЕЗЕРВНА LPL27SPAREX1

Акценти Спецификации
Водоустойчивост и прахоустойчивост -IP54

LED лампата за проверка е водоустойчива и отговаря
на IP54.

Висока удароустойчивост -IK07

Висока удароустойчивост -IK07

Бързо презареждане

Бързо презареждане, технология за
енергоспестяване на батерията LifeP04. Тъй като
модулите се презареждат бързо, можете да ги
използвате веднага след като бъдат заредени и
готови за работа.

Въртящата се на 300° глава

Въртящата се на 300° глава и силният магнит отдолу
ви позволяват да постигнете работно пространство
без сенки за оптимална безопасност и ефективност.

Здрава кука за защипване

Със здравата си кука за защипване ще имате
възможност да закачите този модул на всяка
повърхност. При това и двете ви ръце остават
свободни за работа.

Подобрена цветова схема

Благодарение на новата си цветова схема, лампата
има подобрен визуален подпис и може да се открие
по-лесно. Никога повече няма да губите лампата си.

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

Светлинен изход за един модул
Всеки модул на решението MDLS ви предоставя
светлоотдаване от 120 (250) лумена в нормален
(подсилен) режим. В нормален (подсилен) режим
светлина ще трае до 6 (3) часа.

Висококачествена LED светлина
Мощната светлина е проектирана да осигурява
високоефективна светлина с наситен поток, за да
позволи управление на лъча за насочени приложения
и такива, изискващи висока яркост.

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.

Информация за поръчка
Въвеждане на поръчка: LPL27SPAREX1
Код за поръчка: 39212833

Електрически характеристики
Капацитет на батериите: 1800 mAh
Време за зареждане на батерията: 2 ч
Време за използване на батерията: До 6 часа
Тип батерия: Литий
Тип на щепсела: ЕС
Източник на електрозахранване: Акумулаторна
батерия
Напрежение:
100-240 V
Мощност: 3,7 W

Характеристики на светлината
Цветна температура: 6000 K
Експлоатационен срок на светодиодите: До
10 000 ч
Светлоотдаване: 250 лумена

Информация за външната опаковка
Брутно тегло на бройка: 740 г
Височина: 11,3 см
Дължина: 18,6 см
Ширина: 7,8 см

Данни за опаковката
EAN1: 8727900392128
EAN3: 8727900392135

Информация за опакован продукт
Диаметър: 6,5 см
Височина: 8,7 см
Количество стоки в опаковка/Минимално
количество за поръчка: 2
Тегло с батериите:
220 г
Размер: Стандартен

Описание на продукта
Кука: Здрава кука за защипване
Клас на противоударна защита (IK): IK07
Оценка на защитата от проникване (IP): IP54
Магнит
Материали и покритие: Алуминиев корпус
Брой светодиоди: 1
Работна температура: -20 до 60 °C
Осветление с възможност за насочване: Въртяща
се на 300° глава
Устойчива на: мазнина, масло, сервизни
разтворители
Технология:
LED
Обхват: MDLS, Професионални
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