
RCH5 акумулаторна
компактна лампа

LED Inspection lamps

  Висококачествена LED лампа

110 lm усилване/ 55 lm Еко

Нова гъвкава конструкция 180°

Изключително тънка и с джобен
размер

 
LPL32X1

Виждайте по-добре, работете по-добре
Компактно акумулаторно LED работно осветление
Свръхтънката акумулаторна LED лампа за проверка Philips е идеален инструмент за бърза
проверка. Гъвкавите на 180° висококачествени LED светлини елиминират всички сенки.
Нейната въртяща се на 360° кука и силният магнит осигуряват работна среда със свободни
ръце.

Превъзходна ярка светлина
Победете мрака с мека естествена светлина
Светлинни режими Еко и Усилване: 110 lm/ 55 lm
Висококачествени 3 x SMD LED лампи
Широк ъгъл на лъча: до 120°

Многофункционална конструкция
180° накланяща се глава на лампата за максимална гъвкавост
360° регулируема и прибираща се кука
Удобна щипка за колан за максимална гъвкавост
Силен магнит на гъвкавата долна част
Джобен размер – височина 120 мм
13 мм свръхтънка LED лампа

Надеждна технология на батерията
Издръжлива литиево-йонна батерия
Пълно презареждане само за 2,5 часа
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Акценти
180° накланяща се глава на лампата

LED лампата за проверка RCH5 има гъвкава глава,
която се накланя до 180°, за да гарантира, че ще
забележите дори най-дребните детайли.

360° въртяща се кука

Регулируемата и прибираща се кука ви позволява да
закачате тази професионална работна лампа,
оставяйки и двете ви ръце свободни за
необходимата работа.

Победете мрака
Професионалните работни лампи Philips разполагат с
мощни светодиоди за интензивна бяла светлина и
ярък широк лъч, с който да побеждават мрака.
Проектирана за оптимизирана яснота и видимост,
бялата светлина от 6500 K също така подобрява
визуалния комфорт за работа без умора.

Двоен светлинен режим: 110 lm/ 55 lm

Белите светодиоди осигуряват 110 lm
светлоотдаване в режим Усилване, както и 55 lm
светлина в режим Еко, за да гарантират, че няма да
останете на тъмно, когато се опитвате да
забележите и най-дребните детайли.

Издръжлива литиево-йонна батерия

Акумулаторната LED лампа RCH5 от Philips се
захранва от високомощна литиево-йонна батерия,
която няма ефект на запомняне и предоставя до 300
цикъла на зареждане.

Бързо зареждане

Компактната LED лампа Philips е проектирана, за да
бъде на разположение винаги, когато е необходима.
Захранвана от високомощна литиево-йонна батерия,
LED лампата за проверка RCH 5 се презарежда
напълно за до 2,5 часа, осигурявайки максималното
използване на LED осветлението.

Удобна щипка за колан
Щипката за колан на гърба на Philips RCH5 гарантира,
че LED лампата ви е винаги под ръка.

Висока автономност

Режим на усилване – 2,5 ч Нормален режим – 5 ч

Висококачествена LED лампа
LED лампата за проверка RCH5 от Philips е създадена
с технология SMD LED, осигуряваща ниско
потребление на енергия и ярка дълготрайна
светлина.

Силен магнит

С новия силен магнит можете да закрепяте
инструмента към метални повърхности за поддръжка
със свободни ръце.

Свръхтънък
Благодарение на свръхтънката конструкция от 13 мм
LED лампата за проверка RCH5 се побира идеално в
джоба и осигурява удобно захващане с ръка.

Джобен размер
Джобният размер на безкабелната LED работна
лампа осигурява съвършена ергономия на
инструмента.

Широк ъгъл на лъча

Широкият ъгъл на лъча до 120° позволява обстойно
осветяване на работното пространство, осигурявайки
нужното количество светлина.
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Спецификации
Информация за поръчка
Въвеждане на поръчка: LPL32X1
Код за поръчка: 39386631

Електрически характеристики
Капацитет на батериите: 1000 mAh
Време за зареждане на батерията: 2,5 ч
Време за използване на батерията: До 5 часа
Тип батерия: литиево-йонна
Тип на кабела за зареждане: USB
Тип на щепсела: ЕС
Източник на електрозахранване: Акумулаторна
Напрежение:
100-240 V
Мощност: 1,5 W

Характеристики на светлината
Ъгъл на лъча: 120 градуса
Цветна температура: 6500 K
Експлоатационен срок на светодиодите: 50 000 ч
Светлоотдаване: 110 лумена
Светлоотдаване (Еко): 55 лумена

Информация за външната опаковка
Брутно тегло на бройка: 1370 гр
Височина: 18,5 см
Дължина: 16 см
Ширина: 14 см

Данни за опаковката
EAN1: 8727900393866
EAN3: 8727900393873

Информация за опакован продукт
Височина: 5,9 см
Дължина: 2,5 см
Количество стоки в опаковка/Минимално

Количество стоки в опаковка/Минимално
количество за поръчка: 6
Тегло с батериите: 164 гр
Ширина:
12 см
Размер: Компактен

Описание на продукта
Кука: Подвижна на 360° кука
Оценка на защитата от проникване (IP): IP20
Магнит
Материали и покритие: Електрически характеристики
Брой светодиоди: 3
Работна температура: -10 до 50 °C
Осветление с възможност за насочване: 180°
накланяща се основа
Технология:
LED лампи
Обхват: RCH
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