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Professional

 
LED af høj kvalitet

100 lm fuld lysstyrke/ 50 lm
Eco

50° bred strålevinkel

Lampehoved, der kan drejes 90°

 

LPL29B1

Se bedre, arbejd bedre
Professionel LED-pandelampe

Philips' højtydende LED-pandelampe er et perfekt værktøj til håndfrie

reparationer. Eftersom pandelampen kan drejes 90°, kan du nemt styre lyset. Eco-

og Boost-lysfunktionerne og den brede lysstråle giver dig overlegen oplysning af

arbejdsbordet.

Bred strålevinkel

Overvind mørket med blødt naturligt lys

Bred strålevinkel: Op til 50°

10.000 t LED-levetid

Dobbelt lysfunktion: Eco/Boost

LED-lys med 100 lm fuld lysstyrke til højpræcisionsopgaver

50 lm ECO LED-lys til hurtig inspektion

Drejeligt lyshoved

LED-lys, der lyser i flere retninger

90° drejeligt lampehoved

Kvalitetsfinish

Justerbar, bred hovedbøjle med perfekt pasform

Strøm fra 3 x Philips AAA-batterier

Pandelampe, der er vandtæt iht. IPX4
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Vigtigste nyheder
LED-lys med 100 lm fuld lysstyrke

Philips HDL10 LED-pandelampen giver 100

lm fuld lysstyrke og sikrer, at du kan få øje på

selv de mindste detaljer, mens du arbejder på

højpræcisionsreparationsarbejde.

50 lm Eco LED-lys

Takket være Eco-lystilstanden på 50 lm giver

vores LED-pandelampe fremragende

belysning til hurtige inspektionsopgaver. Det

bløde lys er ideelt til nærmere undersøgelser

uden træthed i øjnene.

Justerbar hovedbøjle

Takket være dens tre brede elastikstropper

kan du nemt justere hovedbøjlen og opnå en

behagelig og stærk pasform.

Batteridrevet

Philips LED-pandelampe, der får strøm fra

tre nemt udskiftelige alkalinebatterier, som

medfølger i pakken og gør det nemt for dig.

Overvind mørket

De professionelle værkstedslamper fra Philips

indeholder kraftfulde LED'er, der sikrer et

intenst hvidt lys og en lysstærk, bred stråle,

der kan overvinde mørket. det 6000 K hvide

lys er designet til at optimere klarhed og

synsfelt og forbedrer også den visuelle

komfort, så du ikke bliver træt i øjnene under

arbejdet.

Langtidsholdbar LED

Philips HDL10 er udstyret med

langtidsholdbar LED, der sikrer op til 10.000

timers kontinuerligt LED-lys.

LED-lys, der lyser i flere retninger

Med dens 90° retningsbestemte lampehoved

og brede 50° strålevinkel giver HDL10 LED-

lyset mulighed for belysning i flere retninger

og sikrer optimal belysning af arbejdspladsen.

Drejeligt lyshoved

Takket være det 90° drejelige lampehoved kan

du justere lysets vinkel og retning efter behov.

Vandtæt

Den vandtætte Philips LED-pandelampe

forbliver intakt og fuldt funktionsdygtig, selv

når der bliver sprøjtet vand på den.

Bred strålevinkel

Den brede strålevinkel på op til 50° giver

mulighed for en omfattende belysning af

opgaven og leverer samtidigt den rigtige

mængde lys.
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Specifikationer
Oplysninger om bestilling

Ordreindtastning: LPL29B1

Ordrekode: 39360631

Elektriske karakteristika

Batteridriftstid: Op til 10 timer

Batteritype: 3 x Philips AAA

Strømkilde: AAA-batteri

Spænding: 1,5 V

Effekt: 1,5 W

Lyskarakteristika

Strålevinkel: 50 °

Farvetemperatur: 6.000 K

LED-levetid: 10.000 timer

Lyseffekt: 100 lumen

Lyseffekt (Eco): 50 lumen

Emballageoplysninger

Bruttovægt pr.del: 1230 g

Højde: 13,5 cm

Længde: 41 cm

Bredde: 25 cm

Emballagedata

EAN1: 8727900393606

EAN3: 8727900393699

Medfølgende produktoplysninger

Højde: 4,1 cm

Længde: 7,5 cm

Pakkeantal / mindste ordremængde: 6

Vægt med batterier: 115 dB g

Bredde: 4,5 cm

Vægt uden batterier: 85 g

Størrelse: Kompakt

Produktbeskrivelse

Kapslingsklassificering (IP): IPX4

Magnet: Nej

Materialer og finish: Termoplast,

polykarbonat og nylon

Antal LED'er: 1

Driftstemperatur: -10 til 50 °C

Retningsbestemt lys: Lampehoved, der kan

drejes 90°

Modstandsdygtig over for: fedt, olie

Teknologi: LED

Hovedtelefoner med krog

Sortiment: Pandelampe
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