
RCH5 compacte
oplaadbare lamp

LED Inspection
lamps

 
Hoogwaardige LED

Boost 110 lm/Eco 55 lm

Nieuw 180° flexibel ontwerp

Superslank in zakformaat

 
LPL32X1

Beter zien, beter werken
Compacte oplaadbare LED-werklamp

De ultraslanke Philips oplaadbare LED-inspectielamp is het ideale hulpmiddel

voor een snelle inspectie. Het 180° flexibele en hoogwaardige LED-licht neemt alle

schaduwen weg. Dankzij de 360° draaibare haak en sterke magneet profiteert u

van goede verlichting zonder dat u de lamp hoeft vast te houden.

Superieur, helder licht

Overwin de duisternis met zacht, natuurlijk licht

Lichtstanden Eco en Boost: 110 lm/ 55 lm

3x hoogwaardige SMD LED's

Brede lichthoek: tot 120°

Veelzijdig ontwerp

180° draaibare lamp voor maximale flexibiliteit

360° verstelbare en uittrekbare haak

Handige riemclip voor maximale flexibiliteit

Sterke magneet op de flexibele onderkant

Zakformaat - hoogte 120 mm

13 mm ultraslanke LED-lamp

Betrouwbare batterijtechnologie

Duurzame li-ionbatterij

Volledig opgeladen in slechts 2,5 uur



RCH5 compacte oplaadbare lamp LPL32X1

Kenmerken
180° draaibare lamp

De LED-inspectielamp RCH5 heeft een

flexibele lamp die maximaal 180° draaibaar is,

zodat u zelfs de kleinste details kunt zien.

360° draaibare haak

Dankzij de verstelbare en uittrekbare haak

kunt u deze professionele lamp ophangen,

zodat u beide handen vrij hebt voor het werk.

Overwin de duisternis

Professionele werklampen van Philips hebben

krachtige LED-verlichting voor een intens wit

licht en een brede heldere lichtstraal die de

duisternis overwint. Het witte licht van 6500

K biedt optimale helderheid en zicht voor

visueel comfort zonder extra inspanning.

Twee lichtstanden: 110 lm/ 55 lm

De witte LED's hebben een lichtopbrengst

van 110 lm in Boost-stand en van 55 lm in

Eco-stand. Dit zorgt ervoor dat er altijd

voldoende licht is in het donker om zelfs de

kleinste details te kunnen zien.

Duurzame li-ionbatterij

De oplaadbare RCH5 LED-lamp van Philips

werkt op een krachtige li-ionbatterij, die geen

geheugeneffect heeft en tot 300 keer kan

worden opgeladen.

Snel opladen

De compacte LED-lamp van Philips is

wanneer nodig klaar voor gebruik. De RCH5

LED-inspectielamp werkt op een krachtige li-

ionbatterij. Deze is in maximaal 2,5 uur

volledig opgeladen, voor maximaal gebruik

van de LED-lamp.

Handige riemclip

De riemclip aan de achterkant van de Philips

RCH5 zorgt ervoor dat u de LED-lamp altijd

bij de hand hebt.

Optimale vrijheid

Booststand - 2,5 uur normale stand - 5 u

Hoogwaardige LED

De LED-inspectielamp RCH5 van Philips

bevat SMD LED-technologie voor een laag

energieverbruik en helder licht waar u altijd

op kunt rekenen.

Sterke magneet

De nieuwe, sterke magneet geeft u de

mogelijkheid om het hulpmiddel op metalen

oppervlakken te bevestigen, zodat u beide

handen kunt gebruiken.

Superslank

Dankzij het 13 mm ultraslanke ontwerp past

de RCH5 LED-inspectielamp perfect in uw

zak en ligt de lamp prettig in de hand.

Zakformaat

Het zakformaat van de draadloze LED-

werklamp zorgt voor ultieme ergonomie.

Brede lichthoek

De brede lichthoek van 120° zorgt voor

volledige verlichting van het werkgebied met

de juiste hoeveelheid licht.
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Specificaties
Bestelinformatie

Bestelnummer: LPL32X1

Bestelcode: 39386631

Electrische kenmerken

Batterijcapaciteit: 1000 mAh

Oplaadtijd van batterij: 2,5 uur

Gebruikstijd accu: Maximaal 5 uur

Batterijtype: Li-ion

Type oplaadkabel: USB

Type stekker: EU

Voedingsbron: Oplaadbaar

Voltage: 100-240 volt

Wattage: 1,5 W

Lichtkenmerken

Lichthoek: 120 graad

Kleurtemperatuur: 6500 K

LED-levensduur: 50000 uur

Lichtopbrengst: 110 lumen

Lichtopbrengst (Eco): 55 lumen

Verpakkingsinformatie

Brutogewicht per stuk: 1370 g

Hoogte: 18,5 cm

Lengte: 16 cm

Breedte: 14 cm

Gegevens van de verpakking

EAN1: 8727900393866

EAN3: 8727900393873

Verpakkingsinformatie

Hoogte: 5,9 cm

Lengte: 2,5 cm

Verpakkingshoeveelheid / MOQ: 6

Gewicht incl. accu: 164 g

Breedte: 12 cm

Formaat: Compact

Productbeschrijving

Haak: 360° uittrekbare haak

Waarde bescherming tegen binnendringing

(IP): IP20

Magneet

Materiaal en afwerking: Electrische

kenmerken

Aantal LEDs: 3

Gebruikstemperatuur: -10 tot 50 °C

Draaibaar licht: 180° draaibare voet

Technologie: LED

Collectie: RCH
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