
MDLS CRI MATCHLINE
LPL41 RESERV

Professional

 
LED-lampa av hög kvalitet

250 lm boost/120 lm Eco

1 uppladdningsbar reservmodul

Mer synlig färgdesign

 
LPL27SPAREX1

Se bättre, arbeta bättre
Allt-i-ett-ljussystem för yrkesbruk

Den här robusta, riktbara handsfreemodulen ger maximal sikt utan skuggor.

Optimal sikt, ingen skugga

Besegra mörkret med mjukt, naturligt ljus

Ljusflöde för en modul: upp till 250 lumen

LED-lampa av hög kvalitet upp till 350 lumen

Högt motstånd

Mycket stöttålig – IK07

Vatten- och dammskyddad – IP54

Tål kemiska lösningsmedel och industrimedel

Handsfreebelysning

300° roterande huvud och stark bottenmagnet

Kraftig krok med universalklämma

Snabb uppladdning, energibesparande LifeP04-batteriteknik

Tappa aldrig mer bort din lampa

Förbättrat färgschema så att du lätt kan hitta och flytta den



MDLS CRI MATCHLINE LPL41 RESERV LPL27SPAREX1

Funktioner Specifikationer
Vatten- och dammskyddad – IP54

LED-inspektionslampan är vattentålig och

överensstämmer med IP54.

Mycket stöttålig – IK07

Mycket stöttålig – IK07

Snabb uppladdning

Snabb uppladdning, energibesparande

LifeP04-batteriteknik. Modulerna laddas

snabbt och när en av dem är laddad och redo

kan du ta ut den direkt.

300° roterande huvud och magnet

Huvudet kan roteras 300° och ger en skuggfri

arbetsyta för optimal säkerhet och

effektivitet.

Kraftig krok med universalklämma

Den kraftiga kroken med universalklämma gör

att modulen kan hängas på alla ytor, så du

har båda händerna fria för jobbet.

Förbättrat färgschema

Tack vare det nya färgschemat har lampan en

förbättrad visuell signatur och kan lättare

upptäckas. Tappa aldrig bort lampan igen.

Tål kemikalier

Inspektionslampans hölje är inte bara

stöttålig, utan tål även vatten, kemikalier och

starka lösningsmedel.

Ljusflöde för en modul

Varje modul i det flerriktade ljussystemet,

MDLS, ger ett ljusflöde på 120 (250) lumen i

normalläge (boost-läge). I normalläge (boost-

läge) räcker ljuset i upp till 6 (3) timmar.

LED-lampa av hög kvalitet

Den nya kraftfulla lampan är framtagen för

att ge högeffektivt ljus med hög flödestäthet

som ger en styrbar ljusstråke för riktade

tillämpningar med högt lumental.

Besegra mörkret

Philips professionella verkstadslampor har

kraftfulla LED-ljuskällor som ger ett intensivt

vitt ljus, klar bred stråle och ett ljusflöde på 6

000 K som besegrar mörkret, ger optimal

skärpa och sikt samt garanterat hög

ljuskomfort så att du kan arbeta utan att bli

trött i ögonen.

Beställningsinformation

Beställningspost: LPL27SPAREX1

Beställningskod: 39212833

Elektriska specifikationer

Batterikapacitet: 1 800 mAh

Batteriladdningstid: 2 timmar

Batteriets driftstid: Upp till 6 timmar

Batterityp: Litium

Typ av kontakt: EU

Strömkälla: Laddningsbart batteri

Spänning: 100–240 V

Wattal: 3,7 W

Ljusegenskaper

Färgtemperatur: 6 000 K

LED-livslängd: Upp till 10 000 timmar

Ljusflöde: 250 lumen

Förpackningsinformation

Bruttovikt per del: 740 g

Höjd: 11,3 cm

Längd: 18,6 cm

Bredd: 7,8 cm

Förpackningsinformation

EAN1: 8727900392128

EAN3: 8727900392135

Produktinformation i förpackning

Diameter: 6,5 cm

Höjd: 8,7 cm

Antal i förpackning/minsta beställningsantal:

2

Vikt med batterier: 220 g

Storlek: Standard

Produktbeskrivning

Krok: Kraftig krok med universalklämma

Slagtålighetsklass (IK): IK07

Kapslingsklassning (IP): IP54

Magnet

Material och finish: Aluminiumhölje

Antal LED-lampor: 1

Driftstemperatur: -20 till 60 °C

Vridbart ljus: 300° roterande huvud

Tål: fett, olja, industrimedel

Teknik: LED

Sortiment: Flerriktat ljussystem,

Professionell
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