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Professional

 
Korkealaatuinen LED-valo

250 lm tehotilassa, 120 lm Eco-

tilassa

yksi ladattava varamoduuli

Entistä näkyvämpi väri

 
LPL27SPAREX1

Näe paremmin, työskentele tehokkaammin
Monipuolinen valojärjestelmä ammattikäyttöön

Kestävä, kädet vapaaksi jättävä malli, jonka monisuuntainen MDLS-rakenne auttaa

näkemään kunnolla ilman varjoja.

Aina hyvä näkyvyys ilman varjoja

Yksityiskohdat näkyviin luonnollisen pehmeällä valolla

Yhden moduulin valovirta jopa 250 lumenia

Korkealaatuisella LEDillä jopa 350 lumenin valovirta

Kestävä

Vankka iskunkestävyys, IK07

Pöly- ja vesitiivis, IP54

Kestää kemiallisia liuottimia

Kädet vapaaksi jättävä valo

300 astetta kääntyvä pää ja voimakas magneetti pohjassa

kestävä kiinnityskoukku

Nopeasti latautuva, energiatehokas LifeP04-akkutekniikka

Älä jää enää pimeään

Uusi, helposti havaittava värimaailma



MDLS CRI MATCHLINE LPL41 SPARE LPL27SPAREX1

Kohokohdat Tekniset tiedot
Pöly- ja vesitiivis, IP54

LED-tarkastusvalo on vesitiivis ja IP54-

luokan mukainen.

Vankka iskunkestävyys, IK07

Vankka iskunkestävyys, IK07

Nopea lataus

Nopeasti latautuva, energiatehokas LifeP04-

akkutekniikka. Koska moduulit latautuvat

nopeasti, voit ottaa yksittäisen moduulin heti

käyttöön, kun sen akku on ladattu.

300 astetta kääntyvä pää ja magneetti

300 astetta kääntyvän pään ja voimakkaan

pohjamagneetin avulla luot turvallisen ja

tehokkaan työtilan ilman varjokohtia.

kestävä kiinnityskoukku

Kestävällä kiinnityskoukulla voit ripustaa

tämän moduulin minne tahansa ja pitää

molemmat kädet vapaina.

Uusi värimaailma

Uusi värimaailma antaa työvalolle uuden

ilmeen ja helpottaa sen havaitsemista. Sinun

ei siis enää tarvitse hapuilla pimeässä.

Kestää kemikaaleja

Korjaamovalon kotelo kestää iskuja, vettä ja

kemiallisia liuottimia.

Yhden moduulin valovirta

Jokainen MDLS-valojärjestelmän moduuli

tuottaa normaalitilassa 120 lumenin

valovirran ja tehotilassa 250 lumenin

valovirran. Normaalissa tilassa valo kestää 6

tuntia ja tehotilassa 3 tuntia.

Korkealaatuinen LED-valo

Suurtehoinen valo on suunniteltu tuottamaan

voimakasta valoa suurella valovirralla, ja se

sopii käyttökohteisiin, joissa tarvitaan tarkasti

suunnattavaa ja tehokasta valoa.

Peittoa pimeys

Philipsin ammattikäyttöön tarkoitetuissa

korjaamovaloissa on tehokkaat LEDit, joiden

kirkas valkoinen valo ja leveä valokeila

valaisevat jokaisen yksityiskohdan erittäin

tarkasti. Valkoinen 6 000 K:n valo tarjoaa

ihanteellisen kirkkauden ja näkyvyyden, ja

lisäksi se pitää pirteänä ja on miellyttävää

silmille.

Tilaustiedot

Tilausmerkintä: LPL27SPAREX1

Tilauskoodi: 39212833

Sähkötiedot

Akun kapasiteetti: 1 800 mAh

Akun latausaika: 2 h

Akun/pariston käyttöaika: jopa 6 tuntia

Akun/pariston tyyppi: litium

Virtapistokkeen tyyppi: EU

Virtalähde: ladattava akku

Jännite: 100–240 V

Teho: 3,7 W

Valon ominaisuudet

Värilämpötila: 6 000 K

LED-käyttöikä: jopa 10 000 h

Valovirta: 250 lm

Ulkopakkauksen tiedot

Kokonaispaino/pakkaus: 740 g

Korkeus: 11,3 cm

Pituus: 18,6 cm

Leveys: 7,8 cm

Pakkauksen tiedot

EAN1: 8727900392128

EAN3: 8727900392135

Pakatun tuotteen tiedot

Halkaisija: 6,5 cm

Korkeus: 8,7 cm

Määrä pakkauksessa / tilauksen

vähimmäismäärä: 2

Paino akkujen/paristojen kanssa: 220 g

Koko: vakio

Tuotteen kuvaus

Koukku: kestävä kiinnityskoukku

Iskunkestävyys (IK): IK07

Kotelointiluokka (IP): IP54

Magneetti

Materiaalit ja pinnoitus: alumiinikotelo

LED-polttimoiden lukumäärä: 1

Käyttölämpötila: –20 – 60 °C

Valon kääntyvyys: 300° kääntyvä pää

Kestää: rasvaa, öljyä, kemiallisia liuottimia

Tekniikka: LED

Valikoima: MDLS-valojärjestelmä,

Ammattikäyttöön
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