
Pennelykt, Premium
Gen2

Professional

 
Høykvalitets LED

Peker med 145 lm + 120 lm

Robust aluminiumshus

Oppladbar med USB

 
LPL28RECHX1

Se bedre, jobb bedre
Kompakt LED-lys til arbeidet som kan lades via USB

Philips Penlight Premium Gen2 er den første pennelykten med høykvalitets

lysmengde for både inspeksjons- og pekerlampen, nytt aluminiumshus og som

tåler kjemikalier/vann/støv. Et godt valg som har alt.

Se det som andre ikke ser

Kraftig fokuslys: 120 lumen

LED-lyskilde av høy kvalitet på opptil 145 lumen

Bred lysvinkel: opptil 90°

Overvinn mørket med mykt, naturlig lys

Håndfri belysning

Klar til bruk innen to timer

80° dreibar krok med magnet

Nå trenger du aldri mer å miste lyskilden

Bedre farger gjør den enkel å finne

Høy motstand

Svært støtbestandig – IK07

Tåler kjemikalier og verkstedløsemidler

Vanntett og støvbestandig – IP54



Pennelykt, Premium Gen2 LPL28RECHX1

Høydepunkter Spesifikasjoner
Svært støtbestandig – IK07

Svært støtbestandig – IK07

Tåler kjemikalier

I tillegg til å tåle støt og slag er veskene til

inspeksjonslamper vanntette og tåler

kjemikalier og verkstedløsemidler.

Bred lysvinkel

"Philips Penlight Premium Gen2 har en

lysvinkel på opptil 90° som lyser opp store

områder, slik at du kan utføre inspeksjoner på

en raskere og enklere måte."

Fokuslys: 120 lumen

Irriterer du deg over svakt fokuslys? Det

trenger du ikke. Den oppgraderte pekeren

Penlight Premium Gen2 har et kraftig

fokuslys på 120 lumen, slik at du ser det som

er skjult for andre. Takket være den svært

slanke designen kan Philips Penlight Gen2

manøvreres inn i svært små områder, og den

kraftfulle LED-kilden lyser opp alt.

LED-lyskilde av høy kvalitet

Ikke gå glipp av denne! Philips Penlight

Premium Gen2 er liten, kraftig og gir en

utrolig lysmengde på 145 lumen med LED-

lyskilder av høy kvalitet. Denne slanke

pennelykten sørger for at du får med deg alt,

selv når du ser etter de minste detaljene.

Vanntett og støvbestandig

Philips Penlight Premium Gen2 oppfyller

kravene i IP54-standarden. Det slanke

inspeksjonsverktøyet tåler vann, fuktighet og

støv, så du kan jobbe både i og utenfor

verkstedet.

Hurtiglading av batteriet

Philips Penlight Premium Gen2 er det eneste

kompakte verktøyet som har et batteri med

hurtiglading. Pennverktøyet lades i løpet av to

timer og kan brukes i opptil seks timer. Philips

Penlight Premium Gen2 er et pålitelig

arbeidsverktøy som bare trenger å lades litt

hver dag.

Ledige hender til jobben

Med den 80° dreibare kroken med magnet har

du mulighet til å plassere denne pennelykten

på alle overflater, slik at du har begge

hendene ledig til jobben.

Nå trenger du aldri mer å miste lyskilden

"Takket være de nye fargene skiller lyskilden

seg lettere ut og blir enklere å se. Du trenger

aldri mer å bekymre deg for å rote bort det

beste inspeksjonspennverktøyet du noen gang

har hatt."

Overvinn mørket

Philips Penlight Premium Gen2 har kraftige

LED-lyskilder med intenst, hvitt lys og en

klar, bred lysstråle for å overvinne mørket.

Den brede lysstrålen fordeles jevnt utover det

opplyste området, noe som gir deg den beste

oversikten, i tillegg til at alle de små

detaljene blir synlige. LED-lyskildene har en

fargetemperatur på 6000 K og produserer

naturlig hvitt lys som er behagelig for øynene.

Du får bedre visuell komfort og redusert

belastning på øynene, slik at du kan jobbe

uten å bli sliten.

Ytre eske

Antall kundepakker: 4

Bruttovekt: 1,344 kg

GTIN: 1 87 27900 39220 0

Bestillingsinformasjon

Bestillingsoppføring: LPL28RECHX1

Bestillingskode: 39220394

Elektriske egenskaper

Batterikapasitet: 1200 mAh

Batteriladetid: 2 timer

Batteriets driftstid: Opptil 6 timer

Batteritype: Litium

Ladekabeltype: Mikro-USB-port

Støpseltype: EU

Strømkilde: Oppladbart batteri

Spenning: 100–240 V

Wattstyrke: 5 W

Lysegenskaper

Lysvinkel: 80 grader

Lysvinkel (peker): 15 grader

Fargetemperatur: 6000 K

LED-levetid: Opptil 10 000 timer

Lysmengde: 145 lumen

Lysmengde (peker): 120 lumen

Emballasjeinformasjon

Bruttovekt per del: 1344 g

Emballasjeopplysninger

EAN1: 8727900392203

EAN3: 8727900392210

Pakket produktinformasjon

Antall i pakken / MOQ: 4

Vekt med batterier: 107 g

størrelse: Kompakt

Produktbeskrivelse

Krok: Klemme med 80° dreining

Støtsikkerhetsgrad (IK): IK07

Kapslingsgrad (IP): IP54

Magnet

Materialer og utførelse: Robust metallhus

Antall LED: 5

Driftstemperatur: -10 til 50 °C

Tåler: fett, olje, verkstedløsemidler

Teknologi: LED

Serie: Pennelykt, profesjonell
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