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Vysoce kvalitní svítilna LED

Režim Boost 110 lm / 55 lm
režim Eco

Nový 180° flexibilní design

Ultratenká a kapesní velikost

 
LPL32X1

Uvidíte lépe, dosáhnete lepších výsledků
Kompaktní nabíjecí pracovní svítilna LED

Ultratenká nabíjecí inspekční svítilna Philips LED je dokonalým nástrojem pro

rychlé údržbářské práce. 180° flexibilní vysoce kvalitní svítilna LED odstraní

všechny stíny. Její háček otočný v rozsahu 360° a silný magnet umožňuje pracovat

s volnýma rukama.

Skvělé jasné světlo

Zažeňte temnotu pomocí jemného přirozeného světla

Světelné režimy Eco a Boost: 110 lm/55 lm

3 x vysoce kvalitní technologie SMD LED

Široký úhel paprsku: až 120°

Všestranný design

Hlava svítilny sklápěcí v rozsahu 180° pro maximální flexibilitu

V rozsahu 360° nastavitelný a zásuvný háček

Praktická spona na opasek pro maximální flexibilitu

Silný magnet na flexibilní spodní části

Kapesní velikost – výška 120 mm

13mm ultratenká svítilna LED

Spolehlivá technologie baterie

Odolná baterie Li-Ion

Plné dobití za pouhé 2,5 hodiny



Dobíjecí kompaktní svítilna RCH5 LPL32X1

Přednosti
Hlava svítilny sklápěcí v rozsahu 180°

Svítilna LED RCH5 má flexibilní hlavu, kterou

lze sklápět až o 180° a zajistit tak, že

nepřehlédnete ani ty nejmenší detaily.

O 360° otočný háček

Nastavitelný a zásuvný háček vám umožní

tuto profesionální pracovní svítilnu zavěsit,

takže máte obě ruce volné na práci.

Zažeňte temnotu

Profesionální pracovní svítilny Philips mají

výkonné diody LED s intenzivním bílým

světlem a jasným širokým paprskem, který

zahání tmu. Navrženy pro jasné vidění. Bílé

světlo o teplotě 6500 K je příjemné a neunaví

oči.

Dvojitý světelný režim: 110 lm/55 lm

Bílé diody LED mají světelný výstup 110 lm

v režimu Boost a 55 lm v režimu Eco a

postarají se, abyste nikdy nezůstali potmě,

když se budete pokoušet sledovat nejmenší

detaily.

Odolná baterie Li-Ion

Nabíjecí svítilna Philips LED RCH5 je

napájena vysoce výkonnou lithium-iontovou

baterií, která nemá paměťový efekt a vystačí

až na 300 cyklů nabíjení.

Rychlé nabíjení

Kompaktní svítilna Philips LED je vám

k dispozici, kdykoli je třeba. Svítilna LED RCH

5 je napájena vysoce výkonnou baterií Li-ion

a plně se dobije do 2,5 hodiny, přičemž zajistí

maximální využití osvětlení LED.

Praktická spona na opasek

Spona na opasek na zadní straně svítilny

Philips RCH5: osvětlení LED je vždy po ruce.

Velká výdrž

Režim Boost – 2,5 h režim Normal – 5 h

Vysoce kvalitní svítilna LED

Svítilna Philips LED RCH5 je navržena na

základě technologie SMD LED, která zajistí

nízkou spotřebu a jasné dlouhotrvající světlo.

Silný magnet

S novým silným magnetem máte možnost

připevnit nástroj ke kovovým povrchům a mít

volné ruce.

Ultratenký

Díky 13 mm ultratenkému designu se svítilna

LED RCH5 krásně vejde do kapsy a zajistí

pohodlný úchop do ruky.

Kapesní rozměry

Kapesní rozměry bezdrátové pracovní svítilny

LED zajistí naprostou ergonomii nástroje.

Široký úhel paprsku

Široký úhel paprsku až 120° umožňuje

komplexní osvětlení pracovního prostředí,

přičemž zajistí to pravé množství světla.



Dobíjecí kompaktní svítilna RCH5 LPL32X1

Specifikace
Informace pro objednávání

Zadání objednávky: LPL32X1

Objednací kód: 39386631

Elektrické vlastnosti

Kapacita baterie: 1000 mAh

Doba nabíjení baterie: 2,5 hodin

Doba provozu na baterie: Až 5 hodin

Typ baterie: Li-Ion

Typ nabíjecího kabelu: USB

Typ zástrčky: EU

Zdroj napájení: Nabíjecí

Napětí: 100–240 V

Příkon: 1,5 W

Charakteristika světla

Úhel paprsku: 120 stupeň

Teplota barev: 6 500 K

Životnost diody LED: 50 000 hodin

Světelný výkon: 110 lumen

Světelný výstup (režim Eco): 55 lumen

Informace na vnějším balení

Hrubá hmotnost jednoho kusu: 1370 g

Výška: 18,5 cm

Délka: 16 cm

Šířka: 14 cm

Údaje na obalu

EAN1: 8727900393866

EAN3: 8727900393873

Informace na obalu výrobku

Výška: 5,9 cm

Délka: 2,5 cm

Množství v balení / MOQ: 6

Hmotnost s bateriemi: 164 g

Šířka: 12 cm

Velikost: Kompaktní

Popis výrobku

Háček: 360° zasouvací háček

Hodnocení ochrany proti vniknutí (IP): IP20

Magnet

Materiály a povrchová úprava: Elektrické

vlastnosti

Počet diod LED: 3

Provozní teplota: -10 až 50 °C

Světlo s možností orientace: 180° otočná

základna

Technologie: LED

Řada: RCH
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