
Genopladelig kompakt
RCH5-lampe

LED Inspection lamps

 
LED af høj kvalitet

110 lm fuld lysstyrke/ 55 lm Eco

Nyt 180° fleksibelt design

Ultratynd og i lommestørrelse

 
LPL32X1

Se bedre, arbejd bedre
Kompakt, genopladelig LED-arbejdslampe

Philips' ultratynde, genopladelige LED-inspektionslampe er et perfekt værktøj til

hurtig inspektion. 180° fleksibel, højkvalitets LED-lyskilde fjerner alle skygger. Dens

360° drejekrog og stærke magnet giver et håndfrit arbejdsmiljø.

Uovertruffent klart lys

Overvind mørket med blødt naturligt lys

Eco- og fuld lysstyrketilstande: 110 lm/55 lm

3 x SMD LED af høj kvalitet

Bred strålevinkel: Op til 120°

Alsidigt design

Lampehoved, der kan vippes 180° og giver maksimal fleksibilitet

360° justerbar udtrækskrog

Praktisk bælteclips, der giver maksimal fleksibilitet

Kraftig magnet på den fleksible, nederste del

Lommestørrelse – højde 120 mm

13 mm ultratynd LED-lampe

Pålidelig batteriteknologi

Holdbart Li-ion-batteri

Fuld genopladning på kun 2,5 timer



Genopladelig kompakt RCH5-lampe LPL32X1

Vigtigste nyheder
Lampehoved, der kan vippes 180°

RCH5 LED-inspektionslampen har et

fleksibelt lampehoved, som kan vippes op til

180° og sikre, at du opdager selv de mindste

detaljer.

360° drejelig krog

Den justerbare udtrækskrog giver dig

mulighed for at hænge denne professionelle

arbejdslampe op og lader dig have begge

hænder fri til at udføre dit arbejde.

Overvind mørket

De professionelle arbejdslamper fra Philips

indeholder kraftfulde LED'er, der sikrer et

intenst hvidt lys og en lysstærk, bred stråle,

der kan overvinde mørket. det 6500 K hvide

lys er designet til at optimere klarhed og

synsfelt og forbedrer også den visuelle

komfort, så du ikke bliver træt i øjnene under

arbejdet.

Dobbelt lystilstand: 110 lm/55 lm

De hvide LED'er giver 110 lm lyseffekt i fuld

lysstyrketilstand og 55 lm lyseffekt i Eco-

lystilstand for at sikre, at du ikke efterlades i

mørke, når du prøver at få øje på selv de

mindste detaljer.

Holdbart Li-ion-batteri

Den genopladelige Philips RCH5 LED-lampe

får strøm fra et litiumionbatteri med højt

energiindhold, som ikke har

hukommelseseffekt og giver op til 300

opladningscyklusser.

Hurtig opladning

Den kompakte Philips LED-lampe er designet

til at være til din rådighed efter behov. RCH5

LED-inspektionslampen får strøm fra et Li-

ion-batteri med højt energiindhold og bliver

fuldt opladet på op til 2,5 timer, hvilket sikrer

maks. udnyttelse af LED-lyset.

Praktisk bælteclips

Bælteclips på bagsiden af Philips RCH5

sikrer, at du altid har LED-lampen lige ved

hånden.

Høj uafhængighed

Fuld lysstyrketilstand – 2,5 t, normal tilstand

– 5 t

LED af høj kvalitet

Philips RCH5 LED-inspektionslampe er

designet med SMD LED-teknologi, der sikrer

lavt strømforbrug og et klart, langvarigt lys.

Kraftig magnet

Med den nye, stærke magnet har du mulighed

for at fastgøre værktøjet på metaloverfladen

til håndfri vedligeholdelse.

Ultratynd

Takket være det 13 mm ultratynde design

passer RCH5 LED-inspektionslampen perfekt

i lommen og giver et behageligt greb.

Lommestørrelse

Den ledningsfrie LED-arbejdslampe i

lommestørrelse sikrer værktøjets ultimative

ergonomi.

Bred strålevinkel

Den brede strålevinkel på op til 120° giver

mulighed for en omfattende belysning af

opgaven og leverer samtidigt den rigtige

mængde lys.
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Specifikationer
Oplysninger om bestilling

Ordreindtastning: LPL32X1

Ordrekode: 39386631

Elektriske karakteristika

Batterikapacitet: 1000 mAh

Batteriopladningstid: 2,5 timer

Batteridriftstid: op til 5 timer

Batteritype: Li-ion

Opladningskabeltype: USB

Stiktype: EU

Strømkilde: Genopladelig

Spænding: 100-240 V

Watt-tal: 1,5 W

Lyskarakteristika

Strålevinkel: 120 °

Farvetemperatur: 6.500 K

LED-levetid: 50.000 timer

Lysudbytte: 110 lumen

Lyseffekt (Eco): 55 lumen

Emballageoplysninger

Bruttovægt pr.del: 1370 g

Højde: 18,5 cm

Længde: 16 cm

Bredde: 14 cm

Emballagedata

EAN1: 8727900393866

EAN3: 8727900393873

Medfølgende produktoplysninger

Højde: 5,9 cm

Længde: 2,5 cm

Pakkeantal / mindste ordremængde: 6

Vægt med batterier: 164 g

Bredde: 12 cm

Størrelse: Kompakt

Produktbeskrivelse

Krog: 360° udtrækskrog

Kapslingsklassificering (IP): IP20

Magnet

Materialer og finish: Elektriske karakteristika

Antal LED'er: 3

Driftstemperatur: -10 til 50 °C

Retningsbestemt lys: Soklen kan drejes 180°

Teknologi: LED

Sortiment: RCH
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