
MDLS CRI MATCHLINE
LPL41 RESERVE

Professional

 
Høykvalitets LED

250 lm Boost / 120 lm Eco

1 oppladbar reservemodul

Mer synlig fargedesign

 
LPL27SPAREX1

Se bedre, jobb bedre
Alt-i-ett-belysningssystem for profesjonelle

Denne modulen med mange retninger er robust og håndfri og gir deg optimal

belysning uten skygger.

Best mulig synlighet uten skygger

Overvinn mørket med mykt, naturlig lys

Lysmengde for én modul: opptil 250 lumen

LED-lyskilde av høy kvalitet på opptil 350 lumen

Høy motstand

Svært støtbestandig – IK07

Vanntett og støvbestandig – IP54

Tåler kjemikalier og verkstedløsemidler

Håndfri belysning

300 graders roterende hode og sterk magnet på undersiden

Ekstra kraftig festekrok

Lades opp raskt, energibesparende LifeP04-batteriteknologi

Nå trenger du aldri mer å miste lyskilden

Bedre farger gjør den enkel å finne



MDLS CRI MATCHLINE LPL41 RESERVE LPL27SPAREX1

Høydepunkter Spesifikasjoner
Vanntett og støvbestandig – IP54

LED-inspeksjonslampen er vanntett og

oppfyller kravene i IP54.

Svært støtbestandig – IK07

Svært støtbestandig – IK07

Lades opp raskt

Lades opp raskt, energibesparende LifeP04-

batteriteknologi. Siden modulene lades opp

raskt, kan du ta ut en modul direkte når den

er ladet opp og klar til bruk.

300 graders roterende hode og magnet

300 graders roterende hodet og sterk magnet

på undersiden gir en skyggefri arbeidsplass,

slik at du får høyest mulig sikkerhet og

effektivitet.

Ekstra kraftig festekrok

Med ekstra kraftig festekrok er det mulig å

plassere modulen på alle overflater, slik at du

har begge hendene ledig til jobben.

Bedre farger

Takket være de nye fargene skiller lykten seg

lettere ut og blir enklere å se. Du trenger aldri

mer å rote den bort.

Tåler kjemikalier

I tillegg til å tåle støt og slag er veskene til

inspeksjonslamper vanntette og tåler

kjemikalier og verkstedløsemidler.

Lysmengde for én modul

Enhver modul i MDLS-løsningen har lyseffekt

på 120 (250) lumen i normal (boost) modus. I

normal (boost) modus vil lyset vare i opptil 6

(3) timer.

LED-lyskilde av høy kvalitet

Kraftfulle LED er utformet for å gi sterkt lys

med høy flukstetthet for å muliggjøre sikker

strålekontroll ved retningsbestemt bruk og

ved bruk med høy lumen.

Overvinn mørket

Philips' profesjonelle verkstedlamper har

kraftige LED-lamper med intenst, hvitt lys og

en klar, bred lysstråle for å overvinne mørket.

Det hvite lyset på 6000 K er designet for å gi

best mulig klarhet og syn samt bedre visuell

komfort slik at du kan jobbe uten å bli sliten.

Bestillingsinformasjon

Bestillingsoppføring: LPL27SPAREX1

Bestillingskode: 39212833

Elektriske egenskaper

Batterikapasitet: 1 800 mAh

Batteriladetid: 2 timer

Batteriets driftstid: Opptil 6 timer

Batteritype: Litium

Støpseltype: EU

Strømkilde: Oppladbart batteri

Spenning: 100–240 V

Wattstyrke: 3,7 W

Lysegenskaper

Fargetemperatur: 6000 K

LED-levetid: Opptil 10 000 timer

Lysmengde: 250 lumen

Emballasjeinformasjon

Bruttovekt per del: 740 g

Høyde: 11,3 cm

Lengde: 18,6 cm

Bredde: 7,8 cm

Emballasjeopplysninger

EAN1: 8727900392128

EAN3: 8727900392135

Pakket produktinformasjon

Diameter: 6,5 cm

Høyde: 8,7 cm

Antall i pakken / MOQ: 2

Vekt med batterier: 220 g

størrelse: Standard

Produktbeskrivelse

Krok: Ekstra kraftig festekrok

Støtsikkerhetsgrad (IK): IK07

Kapslingsgrad (IP): IP54

Magnet

Materialer og utførelse: Aluminiumshus

Antall LED: 1

Driftstemperatur: –20 til 60 °C

Retningslys: 300° roterende hode

Tåler: fett, olje, verkstedløsemidler

Teknologi: LED

Serie: MDLS, profesjonell
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