
NÁHRADNÍ ČÁST SVÍTILNY
MATCHLINE MDLS CRI LPL41

Professional

 
Vysoce kvalitní svítilna LED

250 lm Boost / 120 lm Eco

1 náhradní nabíjecí modul

Viditelnější barevný design

 
LPL27SPAREX1

Uvidíte lépe, dosáhnete lepších výsledků
Systém osvětlení vše v jednom pro profesionály

Robustní a handsfree, tento vícesměrový modul poskytne optimální viditelnost

bez stínů.

Optimální viditelnost, žádný stín

Zažeňte temnotu pomocí jemného přirozeného světla

Světelný výstup na jeden modul: až 250 lumenů

Vysoce kvalitní světlo LED, světelný výkon až 350 lumenů

Vysoká odolnost

Velká odolnost proti nárazu – třída IK07

Chráněno proti vodě a prachu – krytí IP54

Odolnost proti chemickým látkám a dílenským rozpouštědlům

Hands-free svítilna

Hlava otočná o 300° a silný spodní magnet

Odolný připínací háček

Technologie baterie LifeP04 s rychlým nabíjením a úsporou energie

Už nikdy neztratíte svoji svítilnu

Vylepšené barevné provedení pro snadné hledání
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Přednosti
Chráněno proti vodě a prachu – krytí IP54

Svítilna LED je odolná proti vodě a odpovídá

normě IP54.

Velká odolnost proti nárazu – třída IK07

Velká odolnost proti nárazu – třída IK07

Rychlé nabíjení

Technologie baterie LifeP04 s rychlým

nabíjením a úsporou energie. Protože se

moduly nabíjejí rychle, můžete kdykoli

neprodleně vyjmout ten, který je nabitý a

připravený k práci.

Hlava otočná o 300° a magnet

Hlava otočná o 300° a silný spodní magnet

vám umožní vytvořit pracovní prostor beze

stínů, s optimální bezpečností a efektivitou.

Odolný připínací háček

Díky odolnému připínacímu háčku budete

moci modul zavěsit na jakýkoli povrch a obě

ruce zůstanou volné na práci.

Vylepšené barevné provedení

Díky novému barevnému provedení je svítilna

lépe viditelná a bez problémů ji kdykoli

naleznete. Už nikdy neztratíte svoji svítilnu.

Odolnost proti chemickým látkám

Kromě odolnosti vůči nárazům je svítilna

odolná také proti vodě, chemickým látkám a

dílenským rozpouštědlům.

Světelný výstup na jeden modul

Každý modul na řešení MDLS vám poskytne

světelný výkon 120 (250) lumenů v běžném

(zesíleném) režimu. V běžném (zesíleném)

režimu světlo vydrží až 6 (3) hodin.

Vysoce kvalitní světlo LED

Vysoce kvalitní světlo LED je určeno

k zajištění vysoce účinného světla s vysokou

intenzitou toku, které umožňuje přesnou

kontrolu paprsku ve směrových i velmi

výkonných aplikacích.

Zažeňte temnotu

Profesionální dílenské svítilny Philips

obsahují výkonné diody LED, ze kterých

vychází intenzivní bílé světlo a jasný široký

paprsek, který vyžene tmu z každého koutu.

Jsou navrženy tak, aby vše bylo zřetelné a

jasně patrné, přičemž bílé světlo o teplotě

6000 K je příjemné pro oči a práce při něm

oči neunavuje.
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Specifikace
Informace pro objednávání

Zadání obj.: LPL27SPAREX1

Objednací kód: 39212833

Elektrické vlastnosti

Kapacita baterie: 1 800 mAh

Doba nabíjení baterie: 2 hodin

Doba provozu na baterie: Až 6 hodin

Typ baterie: Lithium

Typ zástrčky: EU

Zdroj napájení: Nabíjecí baterie

Napětí: 100–240 V

Příkon: 3,7 W

Charakteristika světla

Teplota barev: 6 000 K

Životnost diody LED: Až 10 000 hodin

Světelný výstup: 250 lumen

Informace na vnějším balení

Hrubá hmotnost jednoho kusu: 740 g

Výška: 11,3 cm

Délka: 18,6 cm

Šířka: 7,8 cm

Údaje na obalu

EAN1: 8727900392128

EAN3: 8727900392135

Informace na obalu výrobku

Průměr: 6,5 cm

Výška: 8,7 cm

Množství v balení / MOQ: 2

Hmotnost s bateriemi: 220 g

Velikost: Standardní

Popis výrobku

Háček: Odolný připínací háček

Třída ochrany proti nárazu (IK): IK07

Hodnocení ochrany proti vniknutí (IP): IP54

Magnet

Materiály a povrchová úprava: Hliníkový kryt

Počet diod LED: 1

Provozní teplota: -20 až 60 °C

Světlo s možností orientace: 300° otočná

hlava

Odolnost vůči těmto látkám: tuk, olej,

dílenská rozpouštědla

Technologie: LED

Řada: MDLS, Profesionální
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