
RCH5 kompakt og
oppladbar lampe

LED Inspection
lamps

 
Høykvalitets LED

110 lm Boost / 55 lm Eco

Ny 180° fleksibel design

Svært slankt produkt i
lommestørrelse

 
LPL32X1

Se bedre, jobb bedre
Kompakt og oppladbar LED-arbeidslampe

Den svært slanke og oppladbare LED-inspeksjonslampen fra Philips er det

perfekte verktøyet for raske inspeksjoner. LED-lyset av høy kvalitet kan dreies

180 grader, noe som fjerner alle skygger. Kroken som roterer 360 grader, og den

sterke magneten gir deg ledige hender til arbeidet.

Utrolig sterkt lys

Overvinn mørket med mykt, naturlig lys

Eco- og Boost-lysmodi: 110 lm / 55 lm

Høykvalitets 3 x SMD LED

Bred lysvinkel: opptil 120°

Allsidig design

Lampehodet kan vippes 180° for maksimal fleksibilitet

360° justerbar og innskyvbar krok

Praktisk belteklemme for maksimal fleksibilitet

Sterk magnet på den fleksible delen nederst

Lommestørrelse – høyde på 120 mm

Svært slank LED-lampe på 13 mm

Pålitelig batteriteknologi

Li-ion-batteri som varer

Fulladet på bare 2,5 timer



RCH5 kompakt og oppladbar lampe LPL32X1

Høydepunkter
Lampehodet kan vippes 180°

LED-inspeksjonslampen RCH5 har et

fleksibelt lampehode som kan vippes opptil

180°, slik at du ser de minste detaljene.

Krok som dreier 360°

Den justerbare og innskyvbare kroken gjør at

du kan henge opp den profesjonelle

arbeidslampen, slik at du har begge hendene

fri til jobben.

Overvinn mørket

Philips' profesjonelle arbeidslamper har

kraftige LED-lamper med intenst, hvitt lys og

en klar, bred lysstråle for å overvinne mørket.

Designet for å gi best mulig klarhet og syn gir

det hvite lyset på 6500 K også bedre visuell

komfort slik at du kan jobbe uten å bli sliten.

To lysmodi: 110 lm / 55 lm

De hvite LED-lysene gir en lysmengde på

110 lm i Boost-modus og 55 lm i Eco-modus,

slik at du får med deg alt, selv når du ser

etter de minste detaljene.

Li-ion-batteri som varer

Den oppladbare LED-lampen RCH5 fra

Philips drives av et Litium-ion-batteri som

ikke har noe minneeffekt og kan lades opptil

300 ganger.

Rask lading

Den kompakte LED-lampen fra Philips er

utformet for deg. LED-inspeksjonslampen

drives av et Li-ion-batteri og blir fulladet i

løpet av 2,5 timer, slik at du får mest utbytte

av LED-lampen.

Praktisk belteklemme

Belteklemmen bak på Philips RCH5 sørger for

at LED-lampen alltid er lett tilgjengelig.

Høy frihet

Boost-modus – 2,5 t Normal modus – 5 t

Høykvalitets LED

LED-inspeksjonslampen RCH5 fra Philips er

utformet med SMD LED-teknologi, noe som

sikrer lavt strømforbruk og sterkt lys som

varer lenge.

Sterk magnet

Med den nye og sterke magneten har du

mulighet til å feste verktøyet til metallflater,

slik at du har begge hendene fri til

vedlikeholdsjobben.

Ultratynn

Takket være den svært slanke designen på

13 mm passer LED-inspeksjonslampen RCH5

perfekt i lommen og ligger godt i hånden.

Lommestørrelse

Den trådløse LED-arbeidslampen i

lommestørrelse sørger for et godt ergonomisk

verktøy.

Bred lysvinkel

Den brede lysvinkelen på opptil 120° gir godt

lys til arbeidet og gir akkurat så mye lys du

trenger.
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Spesifikasjoner
Bestillingsinformasjon

Bestillingsoppføring: LPL32X1

Bestillingskode: 39386631

Elektriske egenskaper

Batterikapasitet: 1000 mAh

Batteriladetid: 2,5 timer

Batteriets driftstid: Opptil fem timer

Batteritype: Li-ion

Ladekabeltype: USB

Støpseltype: EU

Strømkilde: Oppladbar

Spenning: 100–240 V

Wattstyrke: 1,5 W

Lysegenskaper

Lysvinkel: 120 grader

Fargetemperatur: 6500 K

LED-levetid: 50000 timer

Lysmengde: 110 lumen

Lysmengde (Eco): 55 lumen

Emballasjeinformasjon

Bruttovekt per del: 1370 g

Høyde: 18,5 cm

Lengde: 16 cm

Bredde: 14 cm

Emballasjeopplysninger

EAN1: 8727900393866

EAN3: 8727900393873

Pakket produktinformasjon

Høyde: 5,9 cm

Lengde: 2,5 cm

Antall i pakken / MOQ: 6

Vekt med batterier: 164 g

Bredde: 12 cm

Størrelse: Kompakt

Produktbeskrivelse

Krok: 360° innskyvbar krok

Kapslingsgrad (IP): IP20

Magnet

Materialer og utførelse: Elektriske

egenskaper

Antall LED: 3

Driftstemperatur: -10 til 50 °C

Retningslys: 180° roterende base

Teknologi: LED

Serie: RCH
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