
 

HDL10
Professional

 
Høykvalitets LED

100 lm Boost / 50 lm Eco

50° bred lysvinkel

90° roterende lampehode

 

LPL29B1

Se bedre, jobb bedre
Profesjonell LED-pannelykt

Den kraftige LED-pannelykten fra Philips er det perfekte verktøyet som gir deg

ledige hender til reparasjonsarbeidet. Lampehodet kan dreies 90 grader, slik at

lyset kan rettes dit du trenger det. Eco- og Boost-lysmodi samt en bred stråle gir

deg et fullt opplyst arbeidsområde.

Bred lysvinkel

Overvinn mørket med mykt, naturlig lys

Bred lysvinkel: opptil 50°

LED-lys med levetid på 10 000 t

To lysmodi: Eco/Boost

LED-lys på 100 lm med Boost for arbeid som krever nøyaktighet

LED-lys på 50 lm med Eco for raske inspeksjoner

Roterende lampehode

LED-lys i flere retninger

90° roterende lampehode

Kvalitetsutførelse

Justerbart og bredt hodebånd for perfekt tilpasning

Drives av 3 x AAA-batterier fra Philips

Vanntett LED-hodelykt med IPX4-vurdering



HDL10 LPL29B1

Høydepunkter Spesifikasjoner
LED-lys på 100 lm med Boost

LED-hodelykten HDL10 fra Philips gir LED-

lys på 100 lm med Boost-modus for å sikre at

du ser de minste detaljene når du utfører

reparasjoner som krever nøyaktighet.

LED-lys på 50 lm med Eco

Takket være Eco-modusen på 50 lm sørger

LED-hodelykten for god belysning ved raske

inspeksjoner. Det myke lyset gjør at du kan

utføre inspeksjoner uten å bli sliten i øynene.

Justerbart hodebånd

Takket være de tre elastiske og brede

stroppene kan du justere hodebåndet slik at

det sitter godt og komfortabelt.

Batteridrevet

LED-hodelykten fra Philips drives av tre

alkaliske batterier som enkelt kan byttes ut.

Batterier følger med i pakken.

Overvinn mørket

Philips' profesjonelle verkstedlamper har

kraftige LED-lamper med intenst, hvitt lys og

en klar, bred lysstråle for å overvinne mørket.

Det hvite lyset på 6000 K er designet for å gi

best mulig klarhet og syn samt bedre visuell

komfort slik at du kan jobbe uten å bli sliten.

LED med lang levetid

Philips HDL10 har LED-lys med lang levetid

som varer i opptil 10 000 timer.

LED-lys i flere retninger

HDL10 har en bred lysvinkel på 50° og et

lampehode som kan roteres 90°, noe som gir

LED-lys i flere retninger for et fullt opplyst

arbeidsområde.

Roterende lampehode

Takket være det 90° roterende lampehodet

kan du justere lysets vinkel og retning etter

behov.

Vanntett

Vanntett LED-hodelykt fra Philips fungerer

like bra, selv om det sprutes væske på den.

Bred lysvinkel

Den brede lysvinkelen på opptil 50° gir godt

lys til arbeidet og gir akkurat så mye lys du

trenger.

Bestillingsinformasjon

Bestillingsoppføring: LPL29B1

Bestillingskode: 39360631

Elektriske egenskaper

Batteriets driftstid: Opptil 10 timer

Batteritype: 3 x Philips AAA

Strømkilde: AAA-batteri

Spenning: 1,5 V

Wattstyrke: 1,5 W

Lysegenskaper

Lysvinkel: 50 grader

Fargetemperatur: 6000 K

LED-levetid: 10000 timer

Lysmengde: 100 lumen

Lysmengde (Eco): 50 lumen

Emballasjeinformasjon

Bruttovekt per del: 1230 g

Høyde: 13,5 cm

Lengde: 41 cm

Bredde: 25 cm

Emballasjeopplysninger

EAN1: 8727900393606

EAN3: 8727900393699

Pakket produktinformasjon

Høyde: 4,1 cm

Lengde: 7,5 cm

Antall i pakken / MOQ: 6

Vekt med batterier: 115 g

Bredde: 4,5 cm

Vekt uten batterier: 85 g

størrelse: Kompakt

Produktbeskrivelse

Kapslingsgrad (IP): IPX4

Magnet: Nei

Materialer og utførelse: Termoplast,

polykarbonat og nylon

Antall LED: 1

Driftstemperatur: -10 til 50 °C

Retningslys: 90° roterende lampehode

Tåler: fett, olje

Teknologi: LED

Hodebånd

Serie: Hodelykt
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