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Vysoce kvalitní svítilna LED

100 lm Boost/ 50 lm Eco

50° úhel širokého paprsku

Hlava svítilny otočná o 90°

 

LPL29B1

Uvidíte lépe, dosáhnete lepších výsledků
Profesionální světlomet LED

Výkonný světlomet Philips LED je dokonalým nástrojem pro opravy s volnýma

rukama. S hlavou, kterou lze orientovat do 90 °, světlo snadno zaměříte. Režimy

Eco a Boost a široký paprsek zajistí skvělé osvětlení pracovního prostoru.

Široký úhel paprsku

Zažeňte temnotu pomocí jemného přirozeného světla

Široký úhel paprsku: až 50°

10 000 h životnosti diody LED

Dvojí světelný režim: Eco/Boost

100 lm osvětlení LED v režimu Boost pro přesnou práci

50 lm osvětlení LED v režimu Eco pro rychlé údržbářské práce

Otočná hlava svítilny

Vícesměrné osvětlení LED

Hlava svítilny otočná o 90°

Kvalitní povrchová úprava

Nastavitelná široká čelenka dokonale padne

Napájení 3 x AAA baterie Philips

Vodotěsný světlomet IPX4 LED



Světlomet HDL10 LPL29B1

Přednosti
100 lm osvětlení LED v režimu Boost

Světlomet Philips LED HDL10 zajistí 100 lm

osvětlení LED v režimu Boost, aby vám

neunikly ani nejmenší detaily při práci na

přesných opravách.

50 lm osvětlení LED v režimu Eco

Díky světelnému režimu Eco s 50 lm

poskytuje náš světlomet LED vynikající

osvětlení pro rychlé údržbářské práce. S tímto

měkkým světlem vás pohled zblízka neunaví.

Nastavitelný sluchátkový oblouk

Díky třem širokým elastickým páskům můžete

čelenku snadno nastavit, aby byla pohodlná a

dobře seděla.

Napájení z baterií

Světlomet Philips LED je napájen třemi

snadno vyměnitelnými alkalickými bateriemi,

které jsou pro vaše pohodlí součástí balení.

Zažeňte temnotu

Profesionální dílenské svítilny Philips

obsahují výkonné diody LED, ze kterých

vychází intenzivní bílé světlo a jasný široký

paprsek, který vyžene tmu z každého koutu.

Jsou navrženy tak, aby vše bylo zřetelné a

jasně patrné, přičemž bílé světlo o teplotě

6000 K je příjemné pro oči a práce při něm

oči neunavuje.

Žárovky LED s dlouhou životností

Svítilna Philips HDL10 je vybavena

dlouhotrvající diodou LED, která zajistí až

10 000 hodin nepřetržitého osvětlení LED.

Vícesměrné osvětlení LED

S hlavou svítilny, kterou lze orientovat do 90°

a úhlem širokého paprsku 50° poskytuje

svítilna HDL10 vícesměrné osvětlení LED pro

celý pracovní prostor.

Otočná hlava svítilny

Díky hlavě svítilny otočné o 90° můžete

upravit úhel a směr světelného paprsku podle

své potřeby.

Vodotěsný

Vodotěsný světlomet Philips LED zůstává

nedotčený a plně funkční i po polití tekutinou.

Široký úhel paprsku

Široký úhel paprsku až 50° umožňuje

komplexní osvětlení práce, přičemž zajistí to

pravé množství světla.



Světlomet HDL10 LPL29B1

Specifikace
Informace pro objednávání

Zadání objednávky: LPL29B1

Objednací kód: 39360631

Elektrické vlastnosti

Doba provozu na baterie: Až 10 hodin

Typ baterie: 3 x baterie Philips AAA

Zdroj napájení: Baterie

Napětí: 1,5 V

Příkon: 1,5 W

Charakteristika světla

Úhel paprsku: 50 stupeň

Teplota barev: 6 000 K

Životnost diody LED: 10 000 hodin

Světelný výkon: 100 lumen

Světelný výstup (režim Eco): 50 lumen

Informace na vnějším balení

Hrubá hmotnost jednoho kusu: 1230 g

Výška: 13,5 cm

Délka: 41 cm

Šířka: 25 cm

Údaje na obalu

EAN1: 8727900393606

EAN3: 8727900393699

Informace na obalu výrobku

Výška: 4,1 cm

Délka: 7,5 cm

Množství v balení / MOQ: 6

Hmotnost s bateriemi: 115 g

Šířka: 4,5 cm

Hmotnost bez baterií: 85 g

Velikost: Kompaktní

Popis výrobku

Hodnocení ochrany proti vniknutí (IP): IPX4

Magnet: Ne

Materiály a povrchová úprava: Termoplast,

polykarbonát a nylon

Počet diod LED: 1

Provozní teplota: -10 až 50 °C

Světlo s možností orientace: Hlava svítilny

otočná o 90°

Odolnost vůči těmto látkám: tuk, olej

Technologie: LED

Sluchátkový oblouk

Řada: Světlomet
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