
Penlight Premium Gen2

Professional

  Висококачествена LED лампа

145 lm + 120 lm показалец

Здрав алуминиев корпус

Презареждане с USB

 
LPL28RECHX1

Виждайте по-добре, работете по-добре
Компактен LED работен спътник с USB захранване
Philips Penlight Premium Gen2 осигурява безпрецедентна комбинация от висококачествено
светлоотдаване както за лампа за проверка, така и за светлинен показалец, нов алуминиев
корпус и устойчивост на химикали/вода/прах в една фина писалка. Наистина избор „всичко в
едно“!

Вижте какво остава скрито за другите
Мощна фокусирана светлина: 120 лумена
Висококачествена LED светлина с до 145 лумена
Широк ъгъл на лъча: до 90°
Победете мрака с мека естествена светлина

Осветление без ръце
Готова за използване в рамките на 2 часа
Въртяща се на 80° халка с магнит

Никога не губете лампата си отново
Подобрена цветова схема за лесно преместване

Висока устойчивост
Висока удароустойчивост -IK07
Устойчивост на химикали и сервизни разтворители
Водоустойчивост и прахоустойчивост -IP54
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Акценти Спецификации
Висока удароустойчивост -IK07

Висока удароустойчивост -IK07

Устойчивост на химикали
Устойчиви и на удари, корпусите на лампа за
проверка са устойчиви на вода, химикали и сервизни
разтворители.

Широк ъгъл на лъча
„Philips Penlight Premium Gen2 има ъгъл на лъча до
90°, осветяващ голяма площ, за да улесни бързите ви
проверки.“

Фокусирана светлина: 120 лумена
Дразни ви ниското качество на фокусираната
светлина? Не се притеснявайте. Усъвършенстваният
показалец Penlight Premium Gen2 осигурява мощни
120 лумена фокусирана светлина, за да ви позволи да
виждате това, което остава скрито за другите.
Благодарение на свръхтънката му конструкция, Philips
Penlight Gen2 може да се движи през много тесни
пространства и силният му LED източник осветява
всичко.

Висококачествена LED светлина
Не го пропускайте! Малък и енергичен, Philips Penlight
Premium Gen2 осигурява удивително светлоотдаване
от 145 лумена с висококачествените бели LED
светлини. Този фин спътник гарантира, че няма да
останете на тъмно, когато опитвате да откриете
дори най-дребните детайли.

Водоустойчивост и прахоустойчивост
Philips Penlight Premium Gen2 съответства на
стандарта IP54. Вашият фин инструмент за проверка
е напълно защитен от вода, влажност и прах както
във, така и извън сервиза.

Бързо зареждаща се батерия
Philips Penlight Premium Gen2 е единственият
компактен инструмент, който е оборудван с батерия
с бързо зареждане. Писалката ви се зарежда за 2 часа
и е готова за до 6 часа работа. Philips Penlight
Premium Gen2, вашият надежден трудолюбив
инструмент, който се нуждае само от малко
презареждане всеки ден.

Работа със свободни ръце
С въртящата се на 80° халка с магнит имате
възможност да разположите това фенерче-писалка на
всяка повърхност, което освобождава двете ви ръце
за работа.

Никога не губете фенерчето си отново
„Благодарение на новата цветова схема, фенерчето
има подобрен визуален дизайн и може да бъде
намерено по-лесно. Никога вече няма да се
притеснявате, че ще загубите най-доброто фенерче-
писалка за проверка!“

Победете мрака
Philips Penlight Premium Gen2 разполага с мощни LED
светлини за наситена бяла светлина и ярък широк
лъч, за да победи тъмнината. Широкият лъч ярка
светлина се разпределя равномерно по осветената
област, като ви дава възможно най-добрия обзор и
осветява всеки детайл с изключителна прецизност. С
цветна температура от 6000 K нашите LED светлини
излъчват естествена бяла светлина, която е приятна
за окото, подобрява визуалния комфорт и намалява
напрежението на очите за работа без умора.

Външен кашон
Брой потребителски опаковки: 4
Бруто тегло: 1,344 кг
GTIN: 1 87 27900 39220 0

Информация за поръчка
Въвеждане на поръчка: LPL28RECHX1
Код за поръчка: 39220394

Електрически характеристики
Капацитет на батериите: 1200 mAh
Време за зареждане на батерията: 2 ч
Време за използване на батерията: До 6 часа
Тип батерия: Литий
Тип на кабела за зареждане: Micro-USB порт
Тип на щепсела: ЕС
Източник на електрозахранване: Акумулаторна
батерия
Напрежение:
100-240 V
Мощност: 5 W

Характеристики на светлината
Ъгъл на лъча: 80 градуса
Ъгъл на лъча (показалец): 15 градуса
Цветна температура: 6000 K
Експлоатационен срок на светодиодите: До
10 000 ч
Светлоотдаване:
145 лумена
Светлоотдаване (показалец): 120 лумена

Информация за външната опаковка
Брутно тегло на бройка: 1344 г

Данни за опаковката
EAN1: 8727900392203
EAN3: 8727900392210

Информация за опакован продукт
Количество стоки в опаковка/Минимално
количество за поръчка: 4
Тегло с батериите: 107 г
Размер: Компактен

Описание на продукта
Кука: 80° въртяща се щипка
Клас на противоударна защита (IK): IK07
Оценка на защитата от проникване (IP): IP54
Магнит
Материали и покритие: Здрав метален корпус
Брой светодиоди: 5
Работна температура: -10 до 50 °C
Устойчива на: мазнина, масло, сервизни
разтворители
Технология:
LED
Обхват: Фенерче-писалка, Професионални
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