
Kompaktowa lampa
RCH5 z akumulatorem

LED Inspection lamps

 
Wysoka jakość światła LED

110 lm (tr. wzmocn.) / 55 lm (tr.
eko.)

Nowa, regulowana konstrukcja
(180°)

Płaski kształt i kieszonkowe
wymiary

 
LPL32X1

Lepsza widoczność, wydajniejsza praca
Kompaktowa lampa robocza LED z funkcją ładowania

Stworzona przez firmę Philips niezwykle płaska lampa warsztatowa LED z funkcją

ładowania stanowi doskonałe narzędzie umożliwiające szybką kontrolę.

Regulowane, wysokiej jakości źródło światła LED (180°) eliminuje wszystkie cienie.

Obrotowy haczyk (360°) i silny magnes pozwalają pracować bez konieczności

trzymania lampy.

Niezwykle jasne światło

Pokonaj mrok za pomocą przyjemnego, naturalnego światła

Tryb ekologiczny i tryb wzmocniony: 55/110 lm

3 źródła światła LED SMD o wysokiej jakości

Szeroki kąt wiązki światła: do 120°

Uniwersalna konstrukcja

Głowica odchylana w zakresie 180° zapewnia maksymalną elastyczność

Regulowany, wysuwany haczyk (360°)

Poręczny zaczep na pasek zapewnia maksymalną swobodę

Silny magnes na elastycznej podstawie

Kieszonkowe rozmiary — wysokość 120 mm

Niezwykle płaska lampa LED 13 mm

Niezawodna technologia akumulatora

Trwały akumulator litowo-jonowy

Pełne ładowanie w zaledwie 2,5 godziny



Kompaktowa lampa RCH5 z akumulatorem LPL32X1

Zalety
Głowica odchylana w zakresie 180°

Lampa warsztatowa LED RCH5 jest

wyposażona w ruchomą głowicę, którą można

odchylić nawet o 180°, co pozwala dostrzec

najdrobniejsze szczegóły.

Obrotowy haczyk (360°)

Regulowany, wysuwany haczyk umożliwia

zawieszenie tej profesjonalnej lampy

roboczej, dzięki czemu masz wolne ręce i

możesz wygodnie wykonywać swoje zadania.

Pokonaj mrok

Profesjonalne lampy robocze firmy Philips

wyposażone w wydajne źródła światła LED

zapewniają intensywne, białe światło o

jasnej, szerokiej wiązce, która rozświetla

mrok. Białe światło o temperaturze 6500 K,

stworzone z myślą o jak najlepszej jasności i

widoczności, zapewnia komfortowe

oświetlenie, które ogranicza zmęczenie

podczas pracy.

Dwa tryby światła: 55/110 lm

Białe źródła światła LED zapewniają strumień

świetlny o mocy 110 lumenów w trybie

wzmocnionym oraz 55 lumenów w trybie

ekologicznym. Taka jasność pozwala dostrzec

nawet najdrobniejsze szczegóły pomimo

panujących dokoła ciemności.

Trwały akumulator litowo-jonowy

Lampa LED RCH5 firmy Philips z funkcją

ładowania jest wyposażona w wydajny

akumulator litowo-jonowy bez efektu

pamięci, który zapewnia do 300 cykli

ładowania.

Szybkie ładowanie

Kompaktowa lampa LED firmy Philips została

stworzona z myślą o jak największej

dostępności. Wyposażoną w wydajny

akumulator litowo-jonowy lampę warsztatową

LED RCH5 można w pełni

naładować w niecałe 2,5 godziny, co pozwala

na maksymalnie wykorzystanie zalet światła

LED.

Poręczny zaczep na pasek

Dzięki umieszczonemu z tyłu zaczepowi na

pasek lampę LED RCH5 firmy Philips można

mieć zawsze pod ręką.

Duża autonomia

Tryb wzmocniony — 2,5 godz.; tryb normalny

— 5 godz.

Wysoka jakość światła LED

Lampa warsztatowa LED RCH5 firmy Philips

wykorzystuje technologię LED SMD, która

zapewnia niskie zużycie energii, jasne światło

oraz trwałość źródła światła.

Silny magnes

Korzystając z nowego, silnego magnesu,

można przyczepić urządzenie do metalowych

powierzchni i używać go, nie angażując rąk.

Niezwykle płaska

Dzięki niezwykle płaskiej konstrukcji o

grubości 13 mm lampa warsztatowa LED

RCH5 doskonale mieści się w kieszeni i można

ją wygodnie chwycić.

Kieszonkowe rozmiary

Kieszonkowe rozmiary bezprzewodowej lampy

warsztatowej LED gwarantują jej wyjątkową

ergonomię.



Kompaktowa lampa RCH5 z akumulatorem LPL32X1

Dane techniczne
Informacje dotyczące zamówień

Wpis zamówienia: LPL32X1

Kod zamówienia: 39386631

Charakterystyka elektryczna

Pojemność baterii/akumulatora: 1000 mAh

Czas ładowania baterii: 2,5 godz.

Czas działania baterii: Do 5 godz.

Rodzaj baterii/akumulatora: Litowo-jonowa

Typ przewodu ładowarki: USB

Rodzaj wtyczki: UE

Źródło zasilania: Możliwość powtórnego

ładowania

Napięcie: 100–240 V

Moc: 1,5 W

Właściwości światła

Kąt rozsyłu: 120 stopnie

Temperatura barwowa: 6500 K

Trwałość źródła światła LED: 50000 godz.

Moc strumienia świetlnego: 110 lumen

Moc strumienia świetlnego (tryb ekologiczny):

55 lumen

Informacje o opakowaniu zewnętrznym

Waga brutto na sztukę: 1370 g

Wysokość: 18,5 cm

Długość: 16 cm

Szerokość: 14 cm

Dane opakowania

EAN1: 8727900393866

EAN3: 8727900393873

Informacje o zapakowanym produkcie

Wysokość: 5,9 cm

Długość: 2,5 cm

Ilość w opakowaniu / minimalna ilość

zamówienia: 6

Waga z bateriami: 164 g

Szerokość: 12 cm

Wymiary: Małe wymiary

Opis produktu

Hook: Wysuwany haczyk 360°

Stopień ochrony przed penetracją (IP): IP20

Magnes

Materiały i wykończenie: Charakterystyka

elektryczna

Liczba źródeł światła LED: 3

Temperatura eksploatacji: Od -10 do 50 °C

Regulowany kierunek światła: Obracana

podstawa (180°)

Technologia: LED

Seria: RCH
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