
Penlight Premium
Gen2

Professional

 
Wysoka jakość światła LED

145 lm + 120 lm (wskaźnik)

Solidna obudowa z aluminium

Zasilanie akumulatorowe z USB

 
LPL28RECHX1

Lepsza widoczność, wydajniejsza praca
Kompaktowa lampa LED ładowana przez port USB —

towarzysz pracy

Wyprodukowana przez firmę Philips lampa Penlight Premium Gen2 stanowi

niespotykane połączenie wysokiej jakości strumienia świetlnego, zarówno w

trybie lampy warsztatowej, jak i wskaźnika, nowej aluminiowej obudowy oraz

odporności na substancje chemiczne, wodę i pył — wszystko w jednym smukłym

korpusie. To całkowicie uniwersalne rozwiązanie.

Zobaczysz to, czego inni nie mogą dostrzec

Silne skupione światło: 120 lumenów

Wysokiej jakości światło LED o mocy do 145 lumenów

Szeroki kąt wiązki światła: do 90°

Pokonaj mrok za pomocą przyjemnego, naturalnego światła

Możliwość użytkowania bez użycia rąk

Gotowość do użycia w 2 godziny

Wyposażony w magnes zaczep z możliwością obrotu o 80°

Lampa, której nie zgubisz

Udoskonalona kolorystyka ułatwia lokalizację

Wysoka odporność

Wysoka odporność na uderzenia — IK07

Odporność na chemikalia i rozpuszczalniki

Odporność na wodę i kurz — IP54



Penlight Premium Gen2 LPL28RECHX1

Zalety Dane techniczne

Wysoka odporność na uderzenia — IK07

Wysoka odporność na uderzenia — IK07

Odporność na chemikalia

Obudowa lampy warsztatowej chroni produkt

przed uderzeniami, a także jest odporna na

wodę, chemikalia i rozpuszczalniki stosowane

w warsztatach.

Szeroki kąt wiązki światła

„Lampa Penlight Premium Gen2 firmy Philips

zapewnia kąt padania wiązki światła

wynoszący 90° i oświetla większy obszar, a

dzięki temu ułatwia przeprowadzanie szybkich

kontroli".

Skupione światło: 120 lumenów

Denerwuje cię niska jakość skupionego

światła? Już nie musi. Ulepszony wskaźnik

Penlight Premium Gen2 zapewnia

120 lumenów skupionego światła, które

sprawi, że zobaczysz to, czego inni nie mogą

dostrzec. Dzięki niezwykle płaskiej konstrukcji

lampa Philips Penlight Gen2 zmieści się

nawet w niewielkich szczelinach, a źródła

światła LED o dużej mocy wszystko oświetlą.

Oświetlenie LED wysokiej jakości

Nie możesz tego przegapić! Niewielka i

energooszczędna lampa Philips Penlight

Premium Gen2 zapewnia niesamowity

strumień świetlny o mocy 145 lumenów dzięki

wysokiej jakości białym źródłom światła LED.

Ten smukły pomocnik pozwala dostrzec nawet

najdrobniejsze szczegóły pomimo panujących

dokoła ciemności.

Odporność na wodę i kurz

Lampa Penlight Premium Gen2 firmy Philips

jest zgodna ze standardem IP54. Ta smukła

lampa warsztatowa jest całkowicie

zabezpieczona przed wodą, wilgotnością i

kurzem, z którymi może mieć kontakt w

pomieszczeniu oraz poza nim.

Szybko ładujący się akumulator

Lampa Penlight Premium Gen2 firmy Philips

to jedyne niewielkie narzędzie wyposażone w

szybko ładujący się akumulator. Po 2-

godzinnym ładowaniu lampy można używać

nawet przez 6 godzin. Penlight Premium Gen2

firmy Philips to niezawodne, wydajne

urządzenie, które każdego dnia wymaga tylko

krótkiego ładowania.

Wygodna praca dzięki możliwości

użytkowania lampy bez użycia rąk

Zaczep z magnesem i możliwością obrotu o

80° umożliwia zamocowanie lampy na

dowolnej powierzchni, dzięki czemu masz

wolne ręce i możesz wygodnie wykonywać

swoje zadania.

Lampa, której nie zgubisz

„Dzięki nowej kolorystyce lampa lepiej

wygląda i łatwiej można określić jej położenie.

Dzięki temu nigdy nie zgubisz swojej

ulubionej kieszonkowej lampy warsztatowej!”

Pokonaj mrok

Lampa Penlight Premium Gen2 firmy Philips

jest wyposażona w wydajne źródła światła

LED, które zapewniają intensywne, białe

światło i jasną, szeroką wiązkę pozwalającą

rozświetlić mrok. Szeroka wiązka jasnego

światła jest równomiernie rozproszona nad

całym oświetlonym obszarem, co zapewnia

optymalną widoczność i oświetlenie każdego

szczegółu z maksymalną precyzją. Dzięki

temperaturze barwowej 6000 K źródła

światła LED emitują naturalne, białe światło

— łagodne dla oczu, zwiększające komfort

wizualny i ograniczające zmęczenie podczas

pracy.

Karton zewnętrzny

Liczba opakowań konsumenckich: 4

Waga brutto: 1,344 kg

GTIN: 1 87 27900 39220 0

Informacje dotyczące zamówień

Numer zamówieniowy: LPL28RECHX1

Kod zamówienia: 39220394

Charakterystyka elektryczna

Pojemność baterii/akumulatora: 1200 mAh

Czas ładowania akumulatora: 2 h

Czas działania akumulatora: Do 6 godzin

Rodzaj baterii/akumulatora: Lit

Typ przewodu ładowarki: Port micro-USB

Rodzaj wtyczki: UE

Źródło zasilania: Akumulator

Napięcie: 100–240 V

Moc: 5 W

Właściwości światła

Kąt rozsyłu: 80 stopnie

Kąt rozsyłu (wskaźnik): 15 stopnie

Temperatura barwowa: 6000 K

Trwałość źródła światła LED: Maks. 10 000 h

Moc strumienia świetlnego: 145 lumen

Moc strumienia świetlnego (wskaźnik):

120 lumen

Informacje o opakowaniu zewnętrznym

Waga brutto na sztukę: 1344 g

Dane opakowania

EAN1: 8727900392203

EAN3: 8727900392210

Informacje o zapakowanym produkcie

Ilość w opakowaniu / minimalna ilość

zamówienia: 4

Waga z bateriami: 107 g

Wymiary: Małe wymiary

Opis produktu

Haczyk: Zaczep z możliwością obrotu o 80°

Stopień ochrony przed uderzeniami (IK): IK07

Stopień ochrony przed penetracją (IP): IP54

Magnes

Materiały i wykończenie: Solidna metalowa

obudowa

Liczba źródeł światła LED: 5

Temperatura eksploatacji: Od -10 do 50 °C

Odporność na:: tłuszcz, olej, rozpuszczalniki

Technologia: LED

Seria: Penlight, Profesjonalny
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