
Moduł zapasowy MATCHLINE
MDLS CRI LPL41 SPARE

Professional

 
Wysoka jakość światła LED

250 lm (wzmocn.) / 120 lm (eko.)

1 wymienny ładowany moduł

Lepsza widoczność kolorów

 
LPL27SPAREX1

Lepsza widoczność, wydajniejsza praca
Wielofunkcyjny system oświetleniowy dla profesjonalistów

Solidny, wielokierunkowy moduł, z którego można korzystać bez użycia rąk,

zapewnia optymalną widoczność bez cieni.

Optymalna widoczność, brak cieni

Pokonaj mrok za pomocą przyjemnego, naturalnego światła

Moc strumienia świetlnego 1 modułu: do 250 lumenów

Wysokiej jakości światło LED o mocy do 350 lumenów

Wysoka odporność

Wysoka odporność na uderzenia — IK07

Odporność na wodę i kurz — IP54

Odporność na chemikalia i rozpuszczalniki

Możliwość użytkowania bez użycia rąk

Obrotowa głowica (300°) i mocny magnes na spodzie

Wytrzymały hak

Energooszczędna technologia akumulatorów LifeP04 z możliwością szybkiego

ładowania

Lampa, której nie zgubisz

Udoskonalona kolorystyka ułatwia lokalizację



Moduł zapasowy MATCHLINE MDLS CRI LPL41 SPARE LPL27SPAREX1

Zalety
Odporność na wodę i kurz — IP54

Lampa warsztatowa LED jest wodoodporna i

zgodna ze standardem IP54.

Wysoka odporność na uderzenia — IK07

Wysoka odporność na uderzenia — IK07

Szybkie ładowanie

Energooszczędna technologia akumulatorów

LifeP04 z możliwością szybkiego ładowania.

Dzięki tej technologii każdy z naładowanych

modułów można natychmiast wyjąć i

rozpocząć pracę.

Obrotowa głowica (300°) i magnes

Obracająca się w zakresie 300° głowica i

mocny magnes na spodzie pozwalają

stworzyć pozbawioną cieni przestrzeń roboczą

zapewniającą optymalne bezpieczeństwo i

wydajność.

Wytrzymały hak

Wytrzymały hak umożliwia zawieszenie tego

modułu pod różnymi kątami na każdej

powierzchni. Dzięki temu masz wolne ręce i

możesz wygodnie wykonywać swoje zadania.

Udoskonalona kolorystyka

Dzięki nowej kolorystyce lampa wyraźniej

odcina się od otoczenia, dzięki czemu można z

łatwością określić jej położenie. Tej lampy nie

da się zgubić.

Odporność na chemikalia

Obudowa lampy warsztatowej chroni produkt

przed uderzeniami, a także jest odporna na

wodę, chemikalia i rozpuszczalniki stosowane

w warsztatach.

Moc strumienia świetlnego 1 modułu

W trybie normalnym (trybie zwiększonej

mocy) każdy moduł systemu oświetlenia

wielokierunkowego MDLS zapewnia moc

strumienia świetlnego na poziomie 120

(250) lumenów. W trybie normalnym (trybie

zwiększonej mocy) można korzystać z

oświetlenia przez 6 godzin (3 godziny).

Oświetlenie LED wysokiej jakości

Źródła światła o dużej mocy zaprojektowano,

aby uzyskać światło o wysokiej wydajności i

dużej gęstości strumienia. Umożliwia to

precyzyjną kontrolę wiązki świetlnej w

zastosowaniach wymagających kierunkowego

światła o wysokiej jasności.

Pokonaj mrok

Profesjonalne lampy warsztatowe firmy

Philips wyposażone w wydajne źródła światła

LED zapewniają intensywne, białe światło o

jasnej, szerokiej wiązce, która rozświetla

mrok. Białe światło o temperaturze 6000 K,

stworzone z myślą o jak najlepszej jasności i

widoczności, zapewnia komfortowe

oświetlenie, które ogranicza zmęczenie

podczas pracy.
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Dane techniczne
Informacje dotyczące zamówień

Numer zamówieniowy: LPL27SPAREX1

Kod zamówienia: 39212833

Charakterystyka elektryczna

Pojemność baterii/akumulatora: 1800 mAh

Czas ładowania akumulatora: 2 h

Czas działania akumulatora: Do 6 godzin

Rodzaj baterii/akumulatora: Lit

Rodzaj wtyczki: UE

Źródło zasilania: Akumulator

Napięcie: 100–240 V

Moc: 3,7 W

Właściwości światła

Temperatura barwowa: 6000 K

Trwałość źródła światła LED: Maks. 10 000 h

Moc strumienia świetlnego: 250 lumen

Informacje o opakowaniu zewnętrznym

Waga brutto na sztukę: 740 g

Wysokość: 11,3 cm

Długość: 18,6 cm

Szerokość: 7,8 cm

Dane opakowania

EAN1: 8727900392128

EAN3: 8727900392135

Informacje o zapakowanym produkcie

Średnica: 6,5 cm

Wysokość: 8,7 cm

Ilość w opakowaniu / minimalna ilość

zamówienia: 2

Waga z bateriami: 220 g

Wymiary: Standard

Opis produktu

Haczyk: Wytrzymały hak

Stopień ochrony przed uderzeniami (IK): IK07

Stopień ochrony przed penetracją (IP): IP54

Magnes

Materiały i wykończenie: Aluminiowa

obudowa

Liczba źródeł światła LED: 1

Temperatura eksploatacji: od -20 do 60 °C

Regulowany kierunek światła: Obrotowa

głowica (300°)

Odporność na:: tłuszcz, olej, rozpuszczalniki

Technologia: LED

Seria: MDLS, Profesjonalny
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