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Professional

  Висококачествена LED лампа

100 lm Усилване/50 lm Еко

50° широкоъгълен лъч

90° накланяща се глава на лампата

 

LPL29B1

Виждайте по-добре, работете по-добре
Професионални LED предни светлини
Високомощната LED лампа за предни светлини Philips е идеален инструмент за ремонти със
свободни ръце. С главата с възможност за ориентиране на 90° можете лесно да насочите
лампата. Режимите на светлина Еко и Усилване и широкият лъч ви осигуряват превъзходно
осветяване на работното пространство.

Широк ъгъл на лъча
Победете мрака с мека естествена светлина
Широк ъгъл на лъча: до 50°
10 000 ч живот на LED лампите

Двоен режим на светлина: Еко/Усилване
100 lm Усилване LED лампа за задачи с висока прецизност
50 lm Еко LED лампа за бърза проверка

Накланяща се глава на лампа
Многопосочна LED светлина
90° накланяща се глава на лампата

Качествено покритие
Регулируема широка лента за глава за идеално прилягане
Захранвана с 3 x AAA батерии Philips
Водоустойчва светодиодна челна лампа съгласно IPX4
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Акценти Спецификации
100 lm Усилване LED лампа

Светодиодната челна лампа от Philips HDL10 дава
LED светлина със 100 lm усилване, за да гарантира, че
ще забележите дори най-дребните детайли, докато
провеждате ремонтни дейности с висока
прецизност.

50 lm Еко LED лампа

Благодарение на светлинния режим ЕКО от 50 lm,
нашата LED челна лампа осигурява превъзходно
осветление за бързи задачи, свързани с проверки.
Тази мека светлина е идеална за разглеждане отблизо
без умора.

Регулируема лента за главата
Благодарение на трите широки ластични ремъка
можете лесно да регулирате лентата за глава за
комфортно и здраво захващане.

Захранван с батерии

Светодиодната челна лампа от Philips се захранва с
три лесни за замяна алкални батерии, които са
приложени в опаковката за ваше удобство.

Победете мрака
Професионалните сервизни лампи Philips разполагат с
мощни светодиоди за интензивна бяла светлина и
ярък широк лъч, с който да побеждават мрака.
Проектирана за оптимизирана яснота и видимост,
бялата светлина от 6000 K също така подобрява
визуалния комфорт за работа без умора.

Дълготрайни LED лампи
Philips HDL10 е оборудвана с дълготрайни LED лампи
и осигурява до 10 000 часа непрекъсната LED
светлина.

Многопосочна LED светлина
С нейната глава с възможност за насочване на 90° и
широкоъгълния лъч от 50°, HDL10 осигурява
многопосочна LED светлина за съвършено осветяване
на работното пространство.

Накланяща се глава на лампа

Благодарение на накланящата се на 90° глава на
лампата можете просто да регулирате ъгъла и
посоката на светлината според нуждите си.

Водоустойчива
Водоустойчивата светодиодна челна лампа от Philips
остава непокътната и напълно функционална дори
след разливане на течности върху нея.

Широк ъгъл на лъча

Широкият ъгъл на лъча до 50° позволява обстойно
осветяване на работното пространство, осигурявайки
нужното количество светлина.

Информация за поръчка
Въвеждане на поръчка: LPL29B1
Код за поръчка: 39360631

Електрически характеристики
Време за използване на батерията: До 10 часа
Тип батерия: 3 x Philips AAA
Източник на електрозахранване: Батерия тип AAA
Напрежение: 1,5 V
Мощност: 1,5 W

Характеристики на светлината
Ъгъл на лъча: 50 градуса
Цветна температура: 6000 K
Експлоатационен срок на светодиодите: 10 000 ч
Светлоотдаване: 100 лумена
Светлоотдаване (Еко): 50 лумена

Информация за външната опаковка
Брутно тегло на бройка: 1230 г
Височина: 13,5 см
Дължина: 41 см
Ширина: 25 см

Данни за опаковката
EAN1: 8727900393606
EAN3: 8727900393699

Информация за опакован продукт
Височина: 4.1 см
Дължина: 7,5 см
Количество стоки в опаковка/Минимално
количество за поръчка: 6
Тегло с батериите: 115 г
Ширина: 4,5 см
Тегло без батериите:
85 г
Размер: Компактен

Описание на продукта
Оценка на защитата от проникване (IP): IPX4
Магнит: Не
Материали и покритие: Термопластмаса,
поликарбонат и найлон
Брой светодиоди: 1
Работна температура: -10 до 50 °C
Осветление с възможност за насочване: 90°
накланяща се глава на лампата
Устойчива на: мазнина, масло
Технология: LED
Лента за главата
Обхват: Челна лампа
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