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LED-lampa av hög kvalitet

100 lm (Boost-läge)/50 lm
(Eco-läge)

50° vid spridningsvinkel

90° vridbart lamphuvud

 

LPL29B1

Se bättre, arbeta bättre
Professionell LED-huvudlampa

Philips högeffekts-LED-huvudlampa är det perfekta verktyget vid arbete som

kräver fria händer. Huvudet går att vrida i 90 grader så att du enkelt kan rikta

ljusstrålen. Med ljuslägena Eco & Boost och den vida spridningsvinkeln får du en

optimal belysning när du arbetar.

Bred spridningsvinkel

Besegra mörkret med mjukt, naturligt ljus

Vid spridningsvinkel: upp till 50°

10 000 timmars LED-livslängd

Dubbelt ljusläge: Eco/Boost

LED-ljus med 100 lm i Boost-läget för uppgifter som kräver hög precision

LED-ljus med 50 lm i Eco-läget för snabba kontroller

Vridbart lamphuvud

Flerriktat LED-ljus

90° vridbart lamphuvud

Kvalitetsytskikt

Justerbart huvudband för perfekt passform

Drivs med tre AAA-batterier från Philips

IPX4 vattentät LED-lampa



HDL10 LPL29B1

Funktioner Specifikationer
LED-ljus med 100 lm i Boost-läget

Philips LED-strålkastare HDL10 ger 100 lm

LED-ljus i Boost-läget så att du hittar även

de minsta detaljerna samtidigt som du

arbetar med reparationer som kräver hög

precision.

LED-ljus med 50 lm i Eco-läget

Tack vare Eco-ljusläget med 50 lm ger vår

LED-strålkastare överlägsen belysning för

snabba inspektionsuppgifter. Det mjuka ljuset

är perfekt för noggranna granskningar och

anstränger inte ögonen.

Justerbart huvudband

Tack vare dess tre elastiska breda remmar kan

du enkelt justera huvudbandet för en bekväm

passform.

Batteridriven

Philips LED-pannlampa drivs med tre

alkaliska batterier som är enkla att byta och

ingår i förpackningen för din bekvämlighet.

Besegra mörkret

Philips professionella verkstadslampor har

kraftfulla LED-ljuskällor som ger ett intensivt

vitt ljus, klar bred stråle och ett ljusflöde på 6

000 K som besegrar mörkret, ger optimal

skärpa och sikt samt garanterat hög

ljuskomfort så att du kan arbeta utan att bli

trött i ögonen.

LED-lampor med lång livslängd

Philips HDL10 är försedd med långvarig LED-

teknik som ger dig upp till 10 000 timmars

kontinuerligt LED-ljus.

Flerriktat LED-ljus

Med sitt 90° vridbara lamphuvud och

spridningsvinkel på 50° ger HDL10 ett

flerriktat LED-ljus för ultimat belysning när

du arbetar.

Vridbart lamphuvud

Tack vare det 90° vridbara lamphuvudet kan

du justera ljusvinkeln och riktningen efter

dina behov.

Vattentät

Den vattentäta Philips LED pannlampa förblir

intakt och fungerande även efter vätskestänk.

Bred spridningsvinkel

Lampans breda spridningsvinkel på upp till

50° ger en vid belysning av arbetsytan och

levererar precis rätt mängd ljus.

Beställningsinformation

Beställningspost: LPL29B1

Beställningskod: 39360631

Elektriska specifikationer

Batteriets driftstid: Upp till 10 timmar

Batterityp: 3 x Philips AAA

Strömkälla: AAA-batteri

Spänning: 1,5 V

Wattal: 1,5 W

Ljusegenskaper

Spridningsvinkel: 50 grader

Färgtemperatur: 6 000 K

LED-livslängd: 10 000 timmar

Ljusflöde: 100 lumen

Ljusstyrka (Eco-läge): 50 lumen

Förpackningsinformation

Bruttovikt per del: 1 230 g

Höjd: 13,5 cm

Längd: 41 cm

Bredd: 25 cm

Förpackningsinformation

EAN1: 8727900393606

EAN3: 8727900393699

Produktinformation i förpackning

Höjd: 4,1 cm

Längd: 7,5 cm

Antal i förpackning/minsta beställningsantal:

6

Vikt med batterier: 115 g

Bredd: 4,5 cm

Vikt utan batterier: 85 g

Storlek: Kompakt

Produktbeskrivning

Kapslingsklassning (IP): IPX4

Magnet: Nej

Material och finish: Termoplastisk,

polykarbonat och nylon

Antal LED-lampor: 1

Driftstemperatur: -10 till 50 °C

Vridbart ljus: 90° vridbart lamphuvud

Tål: fett, olja

Teknik: LED

Hörlurar med huvudband

Sortiment: Pannlampa
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