
MDLS CRI MATCHLINE
LPL41 SPARE

Professional

 
LED af høj kvalitet

250 lm, boost/120 lm, ECO

1 ekstra genopladeligt modul

Mere synligt farvedesign

 
LPL27SPAREX1

Se bedre, arbejd bedre
Alt i én-system til professionelle

Dette modul, der er robust og håndfrit og kan drejes i flere retninger, giver dig den

optimale belysning uden skygger.

Optimal belysning, ingen skygge

Overvind mørket med blødt naturligt lys

Lyseffekt for ét modul: Op til 250 lumen

LED-lyskilde af høj kvalitet giver op til 350 lumen

Stor modstandsdygtighed

Stor slagfasthed iht. IK07

Vand- og støvtæt iht. IP54

Modstandsdygtig over for kemiske stoffer og opløsningsmidler i værkstedet

Håndfri belysning

300° roterende hoved og stærk bundmagnet

Kraftig clips

Hurtigt genopladelig, energibesparende LifeP04-batteriteknologi

Mist aldrig din lampe igen

Forbedret farve gør den nem at finde igen



MDLS CRI MATCHLINE LPL41 SPARE LPL27SPAREX1

Vigtigste nyheder
Vand- og støvtæt iht. IP54

LED-arbejdslampen er vandtæt og i

overensstemmelse med IP54.

Stor slagfasthed iht. IK07

Stor slagfasthed iht. IK07

Hurtigt genopladelig

Hurtigt genopladelig, energibesparende

LifeP04-batteriteknologi. Da modulerne er

hurtigopladende, kan du blot tage et af

modulerne ud, når det er opladt og klar til

brug.

300° roterende hoved og magnet

Det 300° drejelige hoved og stærke

bundmagnet giver dig mulighed for et

arbejdsområde uden skygger med optimal

sikkerhed og effektivitet.

Kraftig clips

Med lampens kraftige clips kan du hænge

dette modul på enhver overflade, så du har

begge hænder frie til at arbejde med.

Forbedret farve

Takket være den nye farve er lampen

nemmere at få øje på. Mist aldrig din lampe

igen.

Modstandsdygtig over for kemiske stoffer

Ud over at modstå slag er kabinettet til vores

arbejdslampe modstandsdygtigt over for

vand, kemiske stoffer og opløsningsmidler i

værkstedet.

Lyseffekt for ét modul

Hvert modul af MDLS-løsningen vil giver dig

en lyseffekt på 120 (250) lumen i normal

(boost) tilstand. I normal (boost) tilstand kan

lampen lyse i op til 6 (3) timer.

LED-lyskilde af høj kvalitet

Den høje effekt er udviklet til at give et

effektivt lys med høj fluxtæthed med henblik

på at udvikle en koncentreret,

retningsbestemt lysstråle og høj lumeneffekt.

Overvind mørket

De professionelle værkstedslamper fra Philips

indeholder kraftfulde LED'er, der sikrer et

intenst hvidt lys og en lysstærk, bred stråle,

der kan overvinde mørket. det 6000 K hvide

lys er designet til at optimere klarhed og

synsfelt og forbedrer også den visuelle

komfort, så du ikke bliver træt i øjnene under

arbejdet.
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Specifikationer
Oplysninger om bestilling

Ordreindtastning: LPL27SPAREX1

Ordrekode: 39212833

Elektriske karakteristika

Batterikapacitet: 1800 mAh

Batteriopladningstid: 2 timer

Batteridriftstid: op til 6 timer

Batteritype: Litium

Stiktype: EU

Strømkilde: Genopladeligt batteri

Spænding: 100-240 V

Effekt: 3,7 W

Lyskarakteristika

Farvetemperatur: 6.000 K

LED-levetid: Op til 10.000 timer

Lyseffekt: 250 lumen

Emballageoplysninger

Bruttovægt pr.del: 740 g

Højde: 11,3 cm

Længde: 18,6 cm

Bredde: 7,8 cm

Emballagedata

EAN1: 8727900392128

EAN3: 8727900392135

Medfølgende produktoplysninger

Diameter: 6,5 cm

Højde: 8,7 cm

Pakkeantal / mindste ordremængde: 2

Vægt med batterier: 220 g

Størrelse: Standard

Produktbeskrivelse

Krog: Kraftig clips

Stødbeskyttelsesklasse (IK): IK07

Kapslingsklassificering (IP): IP54

Magnet

Materialer og finish: Aluminiumskabinet

Antal LED'er: 1

Driftstemperatur: -20 til 60 °C

Retningsbestemt lys: 300° drejeligt hoved

Modstandsdygtig over for: fedt, olie,

opløsningsmidler i værkstedet

Teknologi: LED

Sortiment: MDLS, Professional
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