
 

HDL10
Professional

 
Cu LED de calitate superioară

Amplificare 100 lm/50 lm Eco

Unghi fascicul larg 50°

Cap de lampă pivotant la 90°

 

LPL29B1

Vezi mai bine, lucrezi mai bine
Lampă de far cu LED profesională

Lampa de far cu LED de mare putere de la Philips este instrumentul perfect pentru

reparaţiile pentru care ai nevoie să ai mâinile libere. Având un cap orientabil la 90°,

îţi poţi direcţiona cu uşurinţă lumina. Modurile Eco şi Amplificare lumină şi

fasciculul larg îţi oferă iluminare superioară a spaţului de lucru.

Unghi larg al fasciculului

Învinge întunericul cu lumină naturală delicată

Unghi larg al fasciculului: până la 50°

LED cu durată de viaţă de 10.000 h

Două moduri de lumină: Eco/Amplificare

Lumină LED de amplificare de 100 lm pentru activităţi care necesită precizie

ridicată

Lumină LED Eco de 50 lm pentru o inspecţie rapidă

Cap de lampă pivotant

Lumină LED multi-direcţională

Cap de lampă pivotant la 90°

Finisaj de calitate

Bandă de susţinere largă reglabilă pentru potrivire perfectă

Alimentat cu 3 x baterii Philips AAA

Lampă frontală LED IPX4 rezistentă la apă



HDL10 LPL29B1

Repere
Lumină LED de amplificare de 100 lm

Lampă frontală Philips LED HDL10 îţi oferă o

lumină LED de amplificare de 100 lm pentru a

te asigura că poţi vedea chiar şi cele mai mici

detalii în timp ce realizezi operaţiuni de

reparaţie de înaltă precizie.

Lumină LED Eco de 50 lm

Mulţumită modului de lumină Eco de 50 lm,

lampa noastră frontală LED asigură iluminare

superioară pentru activităţi de inspectare

rapidă. Această lumină blândă este ideală

pentru examinarea de aproape care nu

cauzează oboseală.

Bandă de fixare reglabilă

Mulţumită benzii elastice de susţinere largi,

poţi regla cu uşurinţă banda de susţinere

pentru un suport confortabil şi puternic.

Funcţionează cu baterii

Lampa frontală Philips LED este alimentată

cu trei baterii alcaline, uşor de înlocuit, care

sunt incluse în ambalaj pentru confortul tău.

Învinge întunericul

Lămpile profesionale de lucru de la Philips

dispun de LED-uri puternice pentru o lumină

albă, intensă şi de un unghi larg, strălucitor al

fasciculului pentru a învinge întunericul.

Concepută pentru a optimiza claritatea şi

vederea, lumina albă de 6000 K

îmbunătăţeşte şi confortul vizual pentru a

lucra fără să îţi oboseşti ochii.

LED cu durată mare de viaţă

Philips HDL10 este dotat cu LED cu durată

mare de viaţă, asigurând până la 10.000 ore

de lumină LED continuă.

Lumină LED multi-direcţională

Având capul de lampă pivotant de 90° şi

unghi larg al fasciculului de 50°, HDL10 oferă

lumină LED multi-direcţională pentru

iluminarea maximă a spaţiului de lucru.

Cap de lampă pivotant

Mulţumită capului de lampă pivotant la 90°,

poţi ajusta unghiul şi direcţia de iluminare

conform necesităţilor.

Rezistentă la apă

Lampă frontală Philips LED rezistentă la apă

rămâne intactă şi complet funcţională chiar şi

după ce a fost stropită cu lichide.

Unghi larg al fasciculului

Unghiul larg al fasciculului de până la 50°

permite iluminarea completă a activităţii, în

timp ce asigură cantitatea optimă de lumină.



HDL10 LPL29B1

Specificaţii
Informații privind comandarea

Nr. comandă: LPL29B1

Cod de comandă: 39360631

Caracteristici electrice

Timp de funcţionare a bateriei: Până la 10 ore

Tip baterie: 3 baterii AAA Philips

Sursă de alimentare: Baterie AAA

Tensiune: 1,5 V

Putere: 1,5 W

Caracteristicile fotometrice

Unghiul fasciculului: 50 grad

Temperatură culoare: 6000 K

Durata de viaţă a LED-urilor: 10000 ore

Flux luminos: 100 lumen

Lumină generată (Eco): 50 lumen

Informaţii de pe ambalajul exterior

Greutate brută pe unitate: 1230 g

Înălţime: 13,5 cm

Lungime: 41 cm

Lăţime: 25 cm

Informaţii ambalaj

EAN1: 8727900393606

EAN3: 8727900393699

Informaţii despre produsul ambalat

Înălţime: 4,1 cm

Lungime: 7,5 cm

Cantitate per pachet/MOQ: 6

Greutate cu baterii: 115 g

Lăţime: 4,5 cm

Greutate fără baterii: 85 g

Dimensiuni: Compact

Descrierea produsului

Coeficient de protecţie împotriva penetrării

(IP): IPX4

Magnet: Nu

Materiale şi finisaje: Termoplastic,

policarbonat şi nailon

Număr LED-uri: 1

Temperatură de funcţionare: De la -10 la

50 °C

Lumină orientabilă: Cap de lampă pivotant la

90°

Rezistent la: grăsime, ulei

Tehnologie: LED

Bandă pentru cap

Gamă: Lampă frontală
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