
MDLS CRI MATCHLINE
LPL41 RESERVE

Professional

 
Hoogwaardige LED

250 lm Boost / 120 lm Eco

1 oplaadbare reservemodule

Zichtbaarder kleurendesign

 
LPL27SPAREX1

Beter zien, beter werken
Alles-in-een verlichtingssysteem voor professionals

Deze krachtige, multidirectionele handsfree module biedt optimaal zicht zonder

schaduwen.

Optimaal zicht, geen schaduw

Overwin de duisternis met zacht, natuurlijk licht

Lichtsterkte voor één module: tot 250 lumen

Hoogwaardig LED-licht tot 350 lumen

Hoge weerstand

Sterke schokbestendigheid -IK07

Bestand tegen water en stof -IP54

Bestendig tegen chemische stoffen en oplosmiddelen

Handsfree verlichting

300° draaibare kop en sterke magneet aan de onderzijde

Stevige klemhaak

Snel oplaadbare, energiebesparende LifeP04 accutechnologie

Nooit meer uw lamp kwijtraken

Verbeterd kleurenschema voor eenvoudige verplaatsing



MDLS CRI MATCHLINE LPL41 RESERVE LPL27SPAREX1

Kenmerken Specificaties
Bestand tegen water en stof -IP54

De LED-inspectielamp is waterbestendig en

voldoet aan IP54.

Sterke schokbestendigheid -IK07

Sterke schokbestendigheid -IK07

Snel oplaadbaar

Snel oplaadbare, energiebesparende LifeP04

accutechnologie. De modules zijn snel weer

opgeladen en u kunt deze direct in gebruik

nemen wanneer ze weer klaar zijn.

300° draaibare kop en magneet

Met de 300° draaibare kop en sterke magneet

aan de onderzijde kunt u een schaduwvrije

werkruimte creëren voor optimale veiligheid

en efficiëntie.

Stevige klemhaak

Met de stevige klemhaak kunt u deze module

op ieder oppervlak plaatsen. Zo hebt u beide

handen vrij voor het werk.

Verbeterd kleurenschema

Dankzij het nieuwe kleurenschema is de lamp

zeer markant en valt deze beter op. Raak

nooit meer uw lamp kwijt.

Bestendig tegen chemische stoffen

De behuizing van onze inspectielampen is

niet alleen bestendig tegen stoten, maar ook

tegen water, chemische stoffen en

oplosmiddelen.

Lichtsterkte voor één module

Iedere module van de MDLS-oplossing biedt

een lichtsterkte van 120 (250) lumen in de

normale (boost) modus. In de normale (boost)

modus hebt u 6 (3) uur lang licht.

LED-licht van topkwaliteit

De hoogwaardige lamp is ontworpen voor een

hoog lichtrendement met sterke

lichtopbrengst voor volledige controle over de

lichtstraal.

Overwin de duisternis

Professionele werklampen van Philips hebben

krachtige LED-verlichting voor een intens wit

licht en een brede heldere lichtstraal die de

duisternis overwint. Het witte licht van 6000

K biedt optimale helderheid en zicht voor

visueel comfort zonder extra inspanning.

Bestelinformatie

Bestelnummer: LPL27SPAREX1

Bestelcode: 39212833

Elektrische kenmerken

Batterijcapaciteit: 1800 mAh

Oplaadtijd van batterij: 2 uur

Gebruikstijd accu: Maximaal 6 uur

Batterijtype: Lithium

Type stekker: EU

Voedingsbron: Oplaadbare batterij

Voltage: 100-240 volt

Wattage: 3,7 W

Lichtkenmerken

Kleurtemperatuur: 6000 K

LED-levensduur: Tot 10.000 uur

Lichtopbrengst: 250 lumen

Verpakkingsinformatie

Brutogewicht per stuk: 740 g

Hoogte: 11,3 cm

Lengte: 18,6 cm

Breedte: 7,8 cm

Gegevens van de verpakking

EAN1: 8727900392128

EAN3: 8727900392135

Verpakkingsinformatie

Diameter: 6,5 cm

Hoogte: 8,7 cm

Verpakkingshoeveelheid / MOQ: 2

Gewicht incl. accu: 220 g

Formaat: Standaard

Productbeschrijving

Haak: Stevige klemhaak

Beschermingsklasse tegen schokken (IK):

IK07

Waarde bescherming tegen binnendringing

(IP): IP54

Magneet

Materiaal en afwerking: Aluminium behuizing

Aantal LEDs: 1

Gebruikstemperatuur: -20 tot 60 °C

Draaibaar licht: 300° draaibare kop

Bestand tegen: vet, olie, oplosmiddelen

Technologie: LED

Collectie: MDLS, Professioneel
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