
Penlight premium
de 2.ª geração

Professional

 
LED de alta qualidade

Apontador 145 lm + 120 lm

Estrutura resistente em
alumínio

Recarregável através de USB

 
LPL28RECHX1

Veja melhor, trabalhe melhor
A companhia LED compacta e recarregável via USB para os

trabalhadores

A Penlight Premium Gen2 da Philips oferece uma combinação sem precedentes

de fluxo luminoso de alta qualidade para a gambiarra e o apontador, nova

estrutura em alumínio e resistência a químicos/água/pós numa caneta fina. A

verdadeira escolha tudo-em-um!

Veja o que os outros não vêem

Luz de focagem potente: 120 lúmenes

Luz LED de alta potência até 145 lúmenes

Ângulo de feixe amplo: até 90°

Combata a escuridão com luz natural suave

Iluminação mãos livres

Pronta para ser utilizada num período 2 horas

Gancho rotativo a 80° com íman

Não volte a perder a sua lâmpada

Esquema de cores melhorado para uma fácil localização

Alta resistência

Forte resistência a impactos - IK07

Resistente a químicos e solventes de oficina

Protegido contra água e pó - IP54



Penlight premium de 2.ª geração LPL28RECHX1

Destaques Especificações
Forte resistência a impactos - IK07

Forte resistência a impactos - IK07

Resistente a químicos

Além de resistir a batidas, os estojos das

lanternas são resistentes a água, químicos e

solventes de oficina.

Ângulo de feixe amplo

"A Penlight Premium Gen2 da Philips possui

um ângulo de feixe até 90°, para iluminar

uma área grande tornando as suas inspecções

mais rápidas e simples."

Luz de focagem: 120 lúmenes

A baixa qualidade das luzes de foco

incomoda-o? Não se preocupe. A lanterna

melhorada Penlight Premium Gen2 oferece

120 lúmenes de potência numa luz de foco

que lhe permitem ver tudo o que está fora da

vista dos outros. Graças ao seu design ultra

fino, a Penlight Gen2 da Philips pode ser

inserida em espaços reduzidos, e a sua fonte

LED potente ilumina tudo o que se encontra à

sua volta.

Luz LED de alta qualidade

Não deixe escapar nada! Pequena e

energética, a Penlight Premium Gen2 da

Philips oferece um fluxo luminoso

impressionante de 145 lúmenes com os seus

LEDs de alta qualidade. Este acompanhante

fino assegura que não fica às escuras quando

tenta detectar o mais ínfimo dos detalhes.

Protegido contra água e pó

A Penlight Premium Gen2 da Philips está em

conformidade com a norma IP54. A sua

ferramenta fina de inspecção está

completamente protegida da água, humidade

e pó, tanto dentro como fora da sua oficina.

Bateria de carregamento rápido

A Penlight Premium Gen2 da Philips é a única

ferramenta compacta equipada com uma

bateria de carregamento rápido. A sua

ferramenta tipo caneta é carregada em 2

horas e tem autonomia para até 6 horas de

trabalho. Penlight Premium Gen2 da Philips -

a sua ferramenta fiável que necessita apenas

de um pequeno recarregamento por dia.

Mãos livres para o trabalho

Com o gancho rotativo a 80° com íman, pode

colocar esta caneta lanterna em qualquer

superfície, ficando assim com ambas as mãos

livres para executar o seu trabalho.

Não volte a perder a sua lanterna

"Graças ao novo esquema de cores, a lanterna

tem um melhor design visual e pode ser se

encontrada mais facilmente. Nunca mais terá

de se preocupar com receio de perder a sua

melhor caneta de inspecção!"

Combata a escuridão

A Penlight Premium Gen2 da Philips está

equipada com LEDs potentes para uma luz

branca intensa e um feixe amplo brilhante

para combater a escuridão. O feixe amplo de

luz brilhante é distribuído uniformemente

pela área iluminada, proporcionando-lhe a

melhor visão geral e iluminando todos os

detalhes com uma precisão extrema. Com

uma temperatura de cor de 6000 K, os

nossos LEDs produzem uma luz branca

natural que é suave para os olhos,

melhorando o conforto visual e reduzindo o

cansaço ocular para trabalhar sem fadiga.

Embalagem exterior

Número de embalagens para o consumidor: 4

Peso bruto: 1,344 kg

GTIN: 1 87 27900 39220 0

Informações sobre encomendas

Apresentação de encomendas:

LPL28RECHX1

Código de encomenda: 39220394

Caraterísticas elétricas

Capacidade da bateria: 1200 mAh

Tempo de carregamento da bateria: 2 hrs

Tempo de funcionamento da bateria: Até 6

horas

Tipo de bateria: Lítio

Tipo de cabo de carregamento: Porta micro

USB

Tipo de ficha: UE

Fonte de alimentação: Bateria recarregável

Voltagem: 100-240 V

Potência: 5 W

Caraterísticas da luz

Ângulo de feixe: 80 graus

Ângulo de feixe (apontador): 15 graus

Temperatura da cor: 6000 K

Duração do LED: Até 10000 hrs

Fluxo luminoso: 145 lúmen

Fluxo luminoso (apontador): 120 lúmen

Informações da embalagem exterior

Peso bruto por unidade: 1344 g

Dados da embalagem

EAN1: 8727900392203

EAN3: 8727900392210

Informação do produto embalado

Quantidade da embalagem/n.º mín.

encomenda: 4

Peso com baterias/pilhas: 107 g

Tamanho: Compacto

Descrição do produto

Gancho: clipe giratório a 80°

Classificação de proteção contra impactos

(IK): IK07

Classificação do Índice de Proteção (IP): IP54

Íman

Materiais e acabamento: Estrutura robusta

em metal

Número de LEDs: 5

Temperatura de funcionamento: Entre -10 e

50 °C

Resistente a: massa lubrificante, óleo,

solventes de oficina

Tecnologia: LED

Alcance: Caneta lanterna, Profissional
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