
Penlight Premium
Gen2

Professional

 
Hoogwaardige LED

145 lm + 120 lm aanwijzer

Robuuste aluminium behuizing

Oplaadbaar met USB

 
LPL28RECHX1

Beter zien, beter werken
Compacte, USB-oplaadbare LED-werklamp

Philips Penlight Premium Gen2 biedt een ongekende combinatie van een

hoogwaardige lichtopbrengst van zowel inspectie- als aanwijslicht, nieuwe

aluminium behuizing en bestendigheid tegen chemicaliën, water en stof in één

slanke penlight. Een echte alleskunner!

Zie wat anderen missen

Krachtig gericht licht: 120 lumen

Hoogwaardig LED-licht tot 145 lumen

Brede lichthoek: tot 90°

Overwin de duisternis met zacht, natuurlijk licht

Handsfree verlichting

Binnen 2 uur klaar voor gebruik

80° bevestigingshaak met magneet

Nooit meer uw lamp kwijtraken

Verbeterd kleurenschema voor eenvoudige verplaatsing

Hoge weerstand

Sterke schokbestendigheid -IK07

Bestendig tegen chemische stoffen en oplosmiddelen

Beschermd tegen water en stof -IP54



Penlight Premium Gen2 LPL28RECHX1

Kenmerken Specificaties
Sterke schokbestendigheid -IK07

Sterke schokbestendigheid -IK07

Bestendig tegen chemische stoffen

De behuizing van onze inspectielampen is

niet alleen bestendig tegen stoten, maar ook

tegen water, chemische stoffen en

oplosmiddelen.

Brede lichthoek

'De Philips Penlight Premium Gen2 heeft een

lichthoek tot 90°, waardoor u een groot

gebied kunt verlichten en u sneller overzicht

hebt.”

Gericht licht: 120 lumen

Stoort u zich door de slechte kwaliteit van

gericht licht? Geen probleem. De nieuwe

Penlight Premium Gen2-aanwijzer heeft 120

lumen gericht licht waarmee u kunt zien wat

voor anderen verborgen blijft. Dankzij het

ultra-platte design past de Philips Penlight

Gen 2 in zeer kleine ruimten en de sterke

LED-bron verlicht alles.

LED-licht van topkwaliteit

Dit mag u niet missen! De Philips Penlight

Premium Gen2 is klein maar biedt een

fantastische lichtopbrengst van 145 lumen

met de hoogwaardige witte LED's. Deze

kleine lamp zorgt ervoor dat u niet in het

donker zit en dat u zelfs de kleinste details

kunt zien.

Beschermd tegen water en stof

De Philips Penlight Premium Gen2 voldoet

aan de IP54-norm. Dit slanke

inspectiehulpmiddel is volledig beschermd

tegen water, vocht en stof en geschikt voor

zowel binnen als buiten uw werkplaats.

Snel oplaadbare batterij

De Philips Penlight Premium Gen2 is het

enige compacte hulpmiddel dat is uitgerust

met een snel oplaadbare batterij. Uw penlight

is binnen 2 uur opgeladen en kan dan tot wel

6 uur worden gebruikt. De Philips Penlight

Premium Gen2 is een betrouwbaar

hulpmiddel dat elke dag maar even hoeft te

worden opgeladen.

De handen vrij om te kunnen werken

Dankzij de 80° bevestigingshaak met

magneet kunt u deze penlight op ieder

oppervlak plaatsen. Zo hebt u beide handen

vrij voor het werk.

Nooit meer uw lamp kwijtraken

"Dankzij het nieuwe kleurenschema is het

licht visueel verbeterd. U hoeft zich nooit

meer zorgen te maken dat u uw beste

inspectielampje ooit kwijtraakt!"

Overwin de duisternis

De Philips Penlight Premium Gen2 biedt

krachtige LED's voor een intens wit licht en

een heldere, brede lichtstraal in het donker.

De brede lichtstraal is gelijkmatig verdeeld

over het verlichte gebied, waardoor u het best

mogelijke overzicht hebt elk detail haarfijn

word verlicht. Dankzij de kleurtemperatuur

van 6000 K produceren onze LED's

natuurlijk, wit licht dat prettig is voor de ogen.

Dit zorgt ervoor dat u minder snel vermoeid

raakt.

Omdoos

Aantal consumentenverpakkingen: 4

Brutogewicht: 1,344 kg

GTIN: 1 87 27900 39220 0

Bestelinformatie

Bestelnummer: LPL28RECHX1

Bestelcode: 39220394

Elektrische kenmerken

Batterijcapaciteit: 1200 mAh

Oplaadtijd van batterij: 2 uur

Gebruikstijd accu: Maximaal 6 uur

Batterijtype: Lithium

Type oplaadkabel: Micro-USB-poort

Type stekker: EU

Voedingsbron: Oplaadbare batterij

Voltage: 100-240 volt

Wattage: 5 W

Lichtkenmerken

Lichthoek: 80 graad

Lichthoek (aanwijzer): 15 graad

Kleurtemperatuur: 6000 K

LED-levensduur: Tot 10.000 uur

Lichtopbrengst: 145 lumen

Lichtopbrengst (aanwijzer): 120 lumen

Verpakkingsinformatie

Brutogewicht per stuk: 1344 g

Gegevens van de verpakking

EAN1: 8727900392203

EAN3: 8727900392210

Verpakkingsinformatie

Verpakkingshoeveelheid / MOQ: 4

Gewicht incl. accu: 107 g

Formaat: Compact

Productbeschrijving

Haak: 80° bevestigingsclip

Beschermingsklasse tegen schokken (IK):

IK07

Waarde bescherming tegen binnendringing

(IP): IP54

Magneet

Materiaal en afwerking: Robuuste metalen

behuizing

Aantal LEDs: 5

Gebruikstemperatuur: -10 tot 50 °C

Bestand tegen: vet, olie, oplosmiddelen

Technologie: LED

Collectie: Penlight, Professioneel
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