
Lampă compactă
reîncărcabilă RCH5

LED Inspection
lamps

 
Cu LED de calitate superioară

Amplificare 110 lm/ 55lm Eco

Design nou flexibil de 180°

Ultra-subţire şi format de
buzunar

 
LPL32X1

Vedeţi mai bine, lucraţi mai bine
Lampă de lucru LED reîncărcabilă, compactă

Lampa de inspecţie ultra subţire şi reîncărcabilă cu LED-uri de la Philips este un

instrument perfect pentru o inspecţie rapidă. Lumina de la LED-urile de înaltă

calitate, flexibile şi de 180° elimină toate umbrele. Cârligul său care se roteşte la

360° şi magnetul puternic oferă un mediu de lucru în care îţi poţi păstra mâinile

libere.

Lumină intensă, superioară

Învinge întunericul cu lumină naturală delicată

Moduri de lumină Eco şi Amplificare: 110 lm/55 lm

LED 3 x SMD de calitate superioară

Unghi larg al fasciculului: până la 120°

Design versatil

Cap de lampă cu înclinare la 180° pentru flexibilitate maximă

Cârlig reglabil şi retractabil la 360°

Clemă pentru curea ergonomică pentru flexibilitate maximă

Magnet puternic pe partea inferioară flexibilă

Format de buzunar - înălţime 120 mm

Lampă cu LED ultra subţire de 13 mm

Tehnologie fiabilă a bateriei

Baterie Li-ion durabilă

Reîncărcare completă în doar 2,5 ore



Lampă compactă reîncărcabilă RCH5 LPL32X1

Repere
Cap de lampă cu înclinare la 180°

Lampa de inspecţie LED RCH5 are un cap de

lampă flexibil, care se înclină la 180° pentru a

te asigura că observi chiar şi cele mai mici

detalii.

Cârlig rotativ la 360°

Cârligul reglabil şi retractabil îţi permite să

agăţi această lampă de lucru, lăsându-ţi

mâinile libere pentru activităţile necesare.

Învinge întunericul

Lămpile profesionale de lucru de la Philips

dispun de LED-uri puternice pentru o lumină

albă, intensă şi de un unghi larg, strălucitor al

fasciculului pentru a învinge întunericul.

Concepută pentru a optimiza claritatea şi

vederea, lumina albă de 6500 K

îmbunătăţeşte şi confortul vizual pentru a

lucra fără să îţi oboseşti ochii.

Două moduri de lumină: 110 lm/55 lm

LED-urile albe asigură 110 lm de lumină

generată în modul de Amplificare, precum şi

de 55 lm în modul de lumină Eco, pentru a

garanta că nu rămâi pe întuneric atunci când

încerci să găseşti chiar şi cele mai mici detalii.

Baterie Li-ion durabilă

Lampa reîncărcabilă cu LED RCH5 de la

Philips este alimentată de o baterie cu ioni de

litiu de înaltă putere, care nu are niciun efect

de memorie şi asigură până la 300 cicluri de

încărcare.

Încărcare rapidă

Lampa cu LED compactă de la Philips este

concepută pentru a-ţi sta la dispoziţie

oricând ai nevoie. Alimentată de o baterie Li-

ion de putere mare, lampa de inspecţie cu

LED RCH 5 este complet reîncărcată în

maxim 2,5 ore, asigurând o utilizare maximă a

luminii LED.

Clemă pentru curea ergonomică

Clema pentru curea de pe spatele Philips

RCH5 te asigură că lampa ta cu LED este

întotdeauna la îndemână.

Autonomie ridicată

Mod amplificare - 2,5 h Mod normal - 5 h

LED de calitate superioară

Lampa de inspecţie Philips LED RCH5 este

concepută cu tehnologie LED SMD, garantând

un consum de putere redus şi lumină de

intensitate ridicată şi de lungă durată.

Magnet puternic

Cu noul magnet puternic, ai posibilitatea de a

ataşa accesoriul pe suprafeţe de metal,

pentru întreţinere cu mâinile libere.

Ultra-subţire

Datorită designului său ultra subţire de 13

mm, lampa de inspecţie cu LED RCH5 se

potriveşte perfect în buzunar şi poate fi ţinută

în mod confortabil în mână.

Format de buzunar

Dimensiunile de buzunar ale lămpii de lucru

cu LED fără fir garantează ergonomia maximă

a uneltei.

Unghi larg al fasciculului

Unghiul larg al fasciculului de până la 120°

permite iluminarea completă a activităţii, în

timp ce asigură cantitatea optimă de lumină.
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Specificaţii
Informaţii privind comandarea

Introducere comandă: LPL32X1

Cod de comandă: 39386631

Caracteristici electrice

Capacitate baterie: 1000 mAh

Timp de încărcare a bateriei: 2,5 ore

Timp de funcţionare a bateriei: Până la 5 ore

Tip baterie: Li-ion

Tip de cablu de alimentare: USB

Tip de priză: UE

Sursă de alimentare: Reîncărcabilă

Tensiune: 100-240 V

Putere: 1,5 W

Caracteristicile fotometrice

Unghi fascicul: 120 grad

Temperatură culoare: 6500 K

Durata de viaţă a LED-urilor: 50000 ore

Flux luminos: 110 lumen

Lumină generată (Eco): 55 lumen

Informaţii de pe ambalajul exterior

Greutate brută pe unitate: 1370 g

Înălţime: 18,5 cm

Lungime: 16 cm

Lăţime: 14 cm

Informaţii ambalaj

EAN1: 8727900393866

EAN3: 8727900393873

Informaţii despre produsul ambalat

Înălţime: 5,9 cm

Lungime: 2,5 cm

Cantitate per pachet/MOQ: 6

Greutate cu baterii: 164 g

Lăţime: 12 cm

Dimensiuni: Compact

Descrierea produsului

Cârlig: Cârlig retractabil la 360°

Coeficient de protecţie împotriva penetrării

(IP): IP20

Magnet

Materiale şi finisaje: Caracteristici electrice

Număr LED-uri: 3

Temperatură de funcţionare: De la -10 la

50 °C

Lumină orientabilă: Bază pivotantă 180°

Tehnologie: LED

Gamă: RCH
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