
 

HDL10
Professional

 
LED de alta qualidade

Embalagem com: 1

Amplo ângulo de feixe de 50º

Cabeça de lâmpada giratória de

90º

 

LPL29B1

Veja melhor, trabalhe melhor
Lanterna de cabeça LED professional

A lanterna de cabeça com LED de alta potência da Philips é uma ferramenta

perfeita para realizar reparos com as mãos livres. Com ajuste de 90º, você pode

direcionar facilmente a luz. Modos de iluminação Eco e Boost, além do feixe

amplo, fornecem iluminação superior para o espaço de trabalho.

Amplo ângulo de feixe

Acabe com a escuridão com luz natural suave

Amplo ângulo de feixe: até 50°

LED com duração de 10.000 horas

Modo de iluminação duplo: Eco/Boost

Luz LED Boost de 100 lm para tarefas de alta precisão

Luz LED Eco de 50 lm para inspeções rápidas

Cabeça de lâmpada giratória

Luz LED multidirecional

Cabeça de lâmpada giratória de 90º

Acabamento de qualidade

Alça larga ajustável para encaixe perfeito

Alimentação por três pilhas Philips AAA

Lanterna de cabeça de LED resistente a água IPX4
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Destaques

Luz LED Boost de 100 lm

A lanterna de cabeça LED HDL10 da Philips

oferece luz LED Boost de 100 lm para

garantir que você possa enxergar até os

menores detalhes ao trabalhar em operações

de reparo de alta precisão.

Luz LED Eco de 50 lm

Graças ao modo de luz Eco de 50 lm, nossa

lanterna de cabeça LED oferece iluminação

superior para tarefas de rápida inspeção.

Essa luz suave é ideal para inspeções em

proximidade, sem causar fadiga.

Alça ajustável

Graças às três largas tiras elásticas

ajustáveis, você pode ajustar a alça

facilmente para obter firmeza e conforto.

Funciona a pilha

A lanterna de cabeça de LED Philips é

equipada com três pilhas alcalinas de fácil

substituição, que já vêm inclusas para

oferecer praticidade.

Acabe com a escuridão

As lâmpadas de oficina profissionais da

Philips apresentam LEDs poderosos que

proporcionam iluminação branca intensa e

um amplo feixe de brilho para acabar com a

escuridão. Projetadas para otimizar a nitidez

e a visão, a luz branca de 6.000 K também

aumenta o conforto visual para que você

trabalhe sem sentir fadiga.

LED durável

A Philips HDL10 é equipada com LED de

longa duração, o que garante até 10.000

horas de luz LED contínua.

Luz LED multidirecional

Com uma fonte de luz que pode ser

articulada a 90º e amplo ângulo de feixe de

50º, a HDL10 oferece luz LED multidirecional

para o que há de melhor em iluminação do

local de trabalho.

Cabeça de lâmpada giratória

Graças à cabeça de lâmpada giratória de 90º,

você pode ajustar o ângulo e a direção de

iluminação, de acordo com suas

necessidades.

Resistente a água

A lanterna de cabeça de LED Philips

resistente a água permanece intacta e

totalmente funcional, mesmo se for molhada.

Amplo ângulo de feixe

O amplo ângulo de feixe de até 50º

proporciona iluminação abrangente para a

tarefa, oferecendo com a quantidade ideal de

luz.
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Especificações

Informações do pedido

Entrada do pedido: LPL29B1

Código do pedido: 39360631

Características elétricas

Tempo de funcionamento da bateria: Até 10

horas

Tipo de bateria: 3 x Philips AAA

Fonte de alimentação: Pilha AAA

Voltagem: 1,5 V

Potência em watts: 1,5 W

Características da luz

Ângulo de feixe: 50 grau

Temperatura de cor: 6.000 K

Duração do LED: 10.000 horas

Saída de luz: 100 lumea

Saída de luz (Eco): 50 lumea

Informações na embalagem externa

Peso bruto por peça: 1230 g

Altura: 13,5 cm

Comprimento: 41 cm

Largura: 25 cm

Informações da embalagem

EAN1: 8727900393606

EAN3: 8727900393699

Informações do produto fornecido

Altura: 4.1 cm

Comprimento: 7,5 cm

Quantidade no pacote / quantidade mínima:

6

Peso com as pilhas: 115 g

Largura: 4,5 cm

Peso sem as pilhas: 85 g

Tamanho: Compacta

Descrição do produto

Classificação de proteção de entrada (IP):

IPX4

Ímã: N

Materiais e acabamento: Termoplástico,

policarbonato e náilon

Número de LEDs: 1

Temperatura de operação: -10 a 50 °C

Luz articulável: Cabeça de lâmpada giratória

de 90º

Resistente a: gordura, óleo

Tecnologia: LED

Alça

Linha: Lanterna de cabeça
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