
Lâmpada compacta
recarregável RCH5

LED Inspection
lamps

 
LED de alta qualidade

Intensa de 110 lm/Eco de 55 lm

Novo design flexível de 180°

Ultra fina e em tamanho de
bolso

 
LPL32X1

Veja melhor, trabalhe melhor
Luz de trabalho LED compacta recarregável

A gambiarra LED ultra fina e recarregável da Philips é a ferramenta perfeita para

uma inspecção rápida. A luz LED de alta qualidade flexível a 180° elimina todas as

sombras. O seu gancho rotativo a 360° e o íman forte proporcionam um ambiente

de trabalho com as mãos livres.

Luz brilhante superior

Combata a escuridão com luz natural suave

Modos de luz Eco e Intensa: 110 lm/55 lm

3 LEDs SMD de alta qualidade

Ângulo de feixe amplo: até 120°

Design versátil

Cabeça inclinável da lanterna a 180° para a máxima flexibilidade

Gancho ajustável e retráctil de 360°

Prático clipe para cinto para a máxima flexibilidade

Íman forte na parte inferior flexível

Tamanho de bolso - altura de 120 mm

Lâmpada LED ultra fina de 13 mm

Tecnologia de bateria fiável

Bateria de iões de lítio duradoura

Recarregar completamente em apenas 2,5 horas
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Destaques
Cabeça inclinável da lanterna a 180°

A gambiarra LED RCH5 tem uma cabeça

flexível que se inclina até 180° para assegurar

que detecta até o mais ínfimo dos detalhes.

Gancho rotativo a 360°

O gancho ajustável e retráctil permite-lhe

pendurar esta luz de trabalho profissional,

deixando ambas as suas mãos livres para as

tarefas necessárias.

Combata a escuridão

As luzes de trabalho profissionais da Philips

dispõem de LEDs potentes para uma luz

branca intensa e um feixe amplo brilhante

para vencer a escuridão. Concebida para

optimizar a claridade e a visão, a luz branca

de 6500 K também melhora o conforto visual

para trabalhar sem fadiga.

Modo de luz duplo: 110 lm/55 lm

Os LEDs brancos fornecem 110 lm de fluxo

luminoso num modo de luz Intensa, e 55 lm

num modo de luz Eco para garantir que não

fica na escuridão quando tenta detectar o

mais ínfimo dos detalhes.

Bateria de iões de lítio duradoura

A lâmpada LED recarregável RCH5 da Philips

é alimentada por uma bateria de iões de lítio

de potência elevada, que não possui efeito de

memória e fornece até 300 ciclos de

carregamento.

Carregamento rápido

A lâmpada LED compacta da Philips foi

concebida para estar à sua disposição sempre

que necessário. Alimentada por uma bateria

de iões de lítio de alta potência, a gambiarra

LED RCH 5 é totalmente recarregada em até

2,5 horas, assegurando uma utilização

máxima da luz LED.

Prático clipe para cinto

O clipe para cinto na parte posterior da

Philips RCH5 assegura que a sua luz LED

está sempre à mão.

Autonomia elevada

Modo de luz intensa - 2,5 h Nodo normal -

5 h

LED de alta qualidade

A gambiarra LED RCH5 da Philips foi

concebido com tecnologia de LED SMD,

garantindo um baixo consumo de energia e

uma luz brilhante de longa duração.

Íman forte

Com o novo íman forte, tem a possibilidade

para fixar a ferramenta em superfícies

metálicas para uma manutenção com as mãos

livres.

Ultra fino

Graças ao seu design ultra fino de 13 mm, a

gambiarra LED RCH5 adapta-se

perfeitamente a um bolso e permite agarrá-la

confortavelmente com uma mão.

Tamanho de bolso

O tamanho de bolso da lâmpada de trabalho

LED sem fios assegura a melhor ergonomia

da ferramenta.

Ângulo de feixe amplo

O ângulo de feixe amplo de até 120°

proporciona-lhe uma iluminação abrangente

das tarefas, enquanto oferece a quantidade

certa de luz.
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Especificações
Informações sobre encomendas

Apresentação de encomendas: LPL32X1

Código de encomenda: 39386631

Características eléctricas

Capacidade da bateria: 1000 mAh

Tempo de carregamento da bateria: 2,5 hrs

Tempo de funcionamento da bateria: Até 5

horas

Tipo de bateria: Iões de lítio

Tipo de cabo de carregamento: USB

Tipo de ficha: UE

Fonte de alimentação: Recarregável

Voltagem: 100-240 V

Potência: 1,5 W

Características da luz

Ângulo de feixe: 120 graus

Temperatura da cor: 6500 K

Duração do LED: 50 000 hrs

Fluxo luminoso: 110 lúmen

Fluxo luminoso (Eco): 55 lúmen

Informações da embalagem exterior

Peso bruto por unidade: 1370 g

Comprimento: 18,5 cm

Comprimento: 16 cm

Largura: 14 cm

Dados da embalagem

EAN1: 8727900393866

EAN3: 8727900393873

Informação do produto embalado

Comprimento: 5,9 cm

Comprimento: 2,5 cm

Quantidade da embalagem/n.º mín.

encomenda: 6

Peso com pilhas: 164 g

Largura: 12 cm

Tamanho: Compacto

Descrição do produto

Gancho: Gancho retráctil de 360°

Classificação do Índice de Protecção (IP): IP20

ímã

Materiais e acabamento: Características

eléctricas

Número de LEDs: 3

Temperatura de funcionamento: Entre -10 e

50 °C

Luz orientável: Base oscilante a 180°

Tecnologia: LED

Alcance: RCH
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