
Penlight Premium
Gen2

Professional

 
Vysoce kvalitní svítilna LED

Ukazatel 145 lm + 120 lm

Masivní hliníkový kryt

Nabíjecí s USB

 
LPL28RECHX1

Uvidíte lépe, dosáhnete lepších výsledků
Kompaktní LED pomocník každého pracovníka s dobíjením

přes USB

Svítilna Philips Penlight Premium Gen2 nabízí bezkonkurenční kombinaci vysoké

kvality světelného výstupu u kontrolního světla i ukazovátka, nový hliníkový kryt a

odolnost vůči chemickým látkám, vodě a prachu v podobě jediného tenkého pera.

Skutečná volba typu „vše v jednom“!

Uvidíte, co ostatní neuvidí

Výkonné cílené světlo: 120 lumenů

Vysoce kvalitní světlo LED, světelný výkon až 145 lumenů

Široký úhel paprsku: až 90°

Zažeňte temnotu pomocí jemného přirozeného světla

Hands-free svítilna

Připraveno k použití do 2 hodin

80° otočný háček s magnetem

Už nikdy neztratíte svoji svítilnu

Vylepšené barevné provedení pro snadné hledání

Vysoká odolnost

Velká odolnost proti nárazu – třída IK07

Odolnost proti chemickým látkám a dílenským rozpouštědlům

Chráněno proti vodě a prachu – krytí IP54



Penlight Premium Gen2 LPL28RECHX1

Přednosti Specifikace
Velká odolnost proti nárazu – třída IK07

Velká odolnost proti nárazu – třída IK07

Odolnost proti chemickým látkám

Kromě odolnosti vůči nárazům je svítilna

odolná také proti vodě, chemickým látkám a

dílenským rozpouštědlům.

Široký úhel paprsku

„Model Philips Penlight Premium Gen2 má

úhel paprsku o šířce až 90°, díky čemuž

dokáže osvětlit velkou oblast a usnadnit vám

tak rychlé prohlídky.“

Cílené světlo: 120 lumenů

Vadí vám nízká kvalita cílených světel?

Nemějte obavy. Vylepšená bodová svítilna

Penlight Premium Gen2 nabízí výkonné cílené

světlo se světelným tokem 120 lumenů, díky

němuž uvidíte i to, co ostatním zůstává skryto.

Vzhledem k mimořádně štíhlé konstrukci je

možné světlo Philips Penlight Gen2 zasunout

i do velmi malých prostor a silný zdroj LED

vše osvětlí.

Vysoce kvalitní světlo LED

Nepropásněte jej! Vysoce kvalitní bílé diody

LED malého, ale energického modelu Philips

Penlight Premium Gen2 poskytují úžasný

světelný výkon 145 lumenů. Tento štíhlý

společník vám zaručí, že nebudete ponecháni

v temnotě, ani když se budete snažit

zahlédnout ty nejmenší detaily.

Chráněno proti vodě a prachu

Svítilna Philips Penlight Premium Gen2

odpovídá normě IP54. Tato štíhlá přenosná

svítilna je plně chráněna proti vodě, vlhkosti

a prachu ve vaší dílně i mimo ni.

Baterie s rychlým nabíjením

Svítilna Philips Penlight Premium Gen2 je

jedinou kompaktní svítilnou vybavenou baterií

s rychlým nabíjením. Vaše kapesní svítilna je

nabitá za 2 hodiny a připravená až na 6 hodin

práce. Svítilna Philips Penlight Premium Gen2

je vaším spolehlivým pracovitým pomocníkem,

který potřebuje každý den pouze krátké dobití.

Ruce máte volné na práci

Díky háčku otočnému v rozsahu 80°

s magnetem máte možnost umístit svítilnu

Penlight na jakýkoli povrch a obě ruce budete

mít volné na práci.

Už nikdy neztratíte světlo

„S novým barevným provedením získala

svítilna lepší vizuální design a lze ji snáze

najít. Už nikdy si nebudete muset dělat

starosti, že svou nejlepší kapesní svítilnu

ztratíte!“

Zažeňte temnotu

Svítilna Philips Penlight Premium Gen2

obsahuje výkonné diody LED pro intenzivní

bílé světlo a jasný široký paprsek, s nimiž

porazíte temnotu. Široký paprsek zářivého

světla je rozprostřen stejnoměrně na celou

osvětlenou oblast a umožní vám tak nejlepší

možný pohled, kdy je každý detail osvětlen

s naprostou přesností. Díky teplotě barev

6 000 K poskytují naše diody LED přirozené

bílé světlo, které šetří váš zrak, zvyšuje

komfort při sledování a snižuje námahu očí,

takže práce při něm vás neunaví.

Vnější obal

Počet spotřebitelských balení: 4

Hrubá hmotnost: 1,344 kg

GTIN: 1 87 27900 39220 0

Informace pro objednávání

Zadání obj.: LPL28RECHX1

Objednací kód: 39220394

Elektrické vlastnosti

Kapacita baterie: 1200 mAh

Doba nabíjení baterie: 2 hodin

Doba provozu na baterie: Až 6 hodin

Typ baterie: Lithium

Typ nabíjecího kabelu: Port micro USB

Typ zástrčky: EU

Zdroj napájení: Nabíjecí baterie

Napětí: 100–240 V

Příkon: 5 W

Charakteristika světla

Úhel paprsku: 80 stupeň

Úhel paprsku (ukazatel): 15 stupeň

Teplota barev: 6 000 K

Životnost diody LED: Až 10 000 hodin

Světelný výstup: 145 lumen

Světelný výstup (ukazatel): 120 lumen

Informace na vnějším balení

Hrubá hmotnost jednoho kusu: 1344 g

Údaje na obalu

EAN1: 8727900392203

EAN3: 8727900392210

Informace na obalu výrobku

Množství v balení / MOQ: 4

Hmotnost s bateriemi: 107 g

Velikost: Kompaktní

Popis výrobku

Háček: Spona otočná v rozsahu 80°

Třída ochrany proti nárazu (IK): IK07

Hodnocení ochrany proti vniknutí (IP): IP54

Magnet

Materiály a povrchová úprava: Robustní

kovový kryt

Počet diod LED: 5

Provozní teplota: -10 až 50 °C

Odolnost vůči těmto látkám: tuk, olej,

dílenská rozpouštědla

Technologie: LED

Řada: Tužková svítilna, Profesionální
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