
RCH5 kompakt och
laddningsbar LED-lampa

LED Inspection lamps

 
LED-lampa av hög kvalitet

110 lm (Boost-läge)/55 lm (Eco-

läge)

Ny 180° flexibel utformning

Ultratunn och fickformat

 
LPL32X1

Se bättre, arbeta bättre
Kompakt, laddningsbar LED-arbetsbelysning

Philips ultraslimmade, laddningsbara LED-inspektionslampa är det perfekta

verktyget vid snabba inspektioner. Flexibel högeffekts-LED-lampa som kan vridas

i 180 grader tar bort alla eventuella skuggor. Kroken kan roteras i 360 grader och en

stark magnet gör så att du får händerna fria för arbete.

Överlägset starkt ljus

Besegra mörkret med mjukt, naturligt ljus

Ljuslägena Eco och Boost: 110/55 lm

3 st. SMD-LED av hög kvalitet

Bred spridningsvinkel: upp till 120°

Flexibel design

180° lutning av lamphuvudet för maximal flexibilitet

360° justerbar och infällbar krok

Praktisk bältesklämma för maximal flexibilitet

Stark magnet på den böjbara nedre delen

Fickformat – höjd 120 mm

13 mm ultratunn LED-lampa

Pålitlig batteriteknik

Hållbart litiumjonbatteri

Full laddning på endast 2,5 timmar



RCH5 kompakt och laddningsbar LED-lampa LPL32X1

Funktioner
180° lutning av lamphuvudet

LED-inspektionslampan RCH5 har ett

flexibelt lamphuvud som kan lutas upp till

180° så att du ser även de minsta detaljerna.

360° roterbar krok

Med den justerbara och infällbara kroken kan

du hänga upp den här professionella

arbetslampan så att du kan arbeta med båda

händerna fria.

Besegra mörkret

Philips arbetslampor för professionellt bruk

har kraftfulla LED-lampor som ger ett

intensivt vitt ljus och en klar, bred ljusstråle

som besegrar mörkret. Det vita ljuset med

6 500 K är utformat för att ge optimal skärpa

och sikt, och förbättrar också synkomforten så

att du kan arbeta utan att bli trött.

Dubbelt ljusläge: 110/55 lm

De vita LED-lamporna ger 110 lm ljusflöde i

Boost-läget, samt 55 lm i Eco-läget så att du

ser även de minsta detaljerna.

Hållbart litiumjonbatteri

Philips laddningsbara LED-lampa RCH5 drivs

av energieffektiva litiumjonbatterier utan

minneseffekt och ger upp till 300

laddningscykler.

Snabb laddning

Philips kompakta LED-lampa står till ditt

förfogande när du behöver den.

Inspektionslampan RCH 5 drivs av ett

energieffektivt litiumjonbatteri och laddas

fullt på upp till 2,5 timmar så att du kan

utnyttja LED-ljuset fullt ut.

Praktisk bältesklämma

Bältesklämman på baksidan av Philips RCH5

garanterar att LED-lampan alltid finns till

hands.

Arbeta självständigt

Boost-läge – 2,5 timmar normalt läge – 5

timmar

LED-lampa av hög kvalitet

Philips LED-inspektionslampa RCH5 är

konstruerad med SMD LED-teknik, vilket ger

låg strömförbrukning och ett starkt långvarigt

ljus.

Stark magnet

Den nya starka magneten gör att du kan fästa

verktyget vid metallytor så att du får

händerna fria vid underhåll.

Ultratunn

Tack vare den ultratunna konstruktionen på 13

mm passar LED-inspektionslampan RCH5

perfekt i fickan och är bekväm att hålla i.

Fickformat

Den trådlösa LED-lampans fickformat ger

verktyget en perfekt ergonomi.

Bred spridningsvinkel

Lampans breda spridningsvinkel på upp till

120° ger en vid belysning av arbetsytan och

levererar precis rätt mängd ljus.



RCH5 kompakt och laddningsbar LED-lampa LPL32X1

Specifikationer
Beställningsinformation

Beställningspost: LPL32X1

Beställningskod: 39386631

Elektriska specifikationer

Batterikapacitet: 1 000 mAh

Batteriladdningstid: 2,5 timmar

Batteriets driftstid: Upp till 5 timmar

Batterityp: Litiumjon

Typ av laddningskabel: USB

Typ av kontakt: EU

Strömkälla: Laddningsbar

Spänning: 100–240 V

Wattal: 1,5 W

Ljusegenskaper

Spridningsvinkel: 120 grader

Färgtemperatur: 6 500 K

LED-livslängd: 50 000 timmar

Ljusflöde: 110 lumen

Ljusstyrka (Eco-läge): 55 lumen

Förpackningsinformation

Bruttovikt per del: 1 370 g

Höjd: 18,5 cm

Längd: 16 cm

Bredd: 14 cm

Förpackningsinformation

EAN1: 8727900393866

EAN3: 8727900393873

Produktinformation i förpackning

Höjd: 5,9 cm

Längd: 2,5 cm

Antal i förpackning/minsta beställningsantal:

6

Vikt med batterier: 164 g

Bredd: 12 cm

Storlek: Kompakt

Produktbeskrivning

Krok: 360° infällbar krok

Kapslingsklassning (IP): IP20

Magnet

Material och finish: Elektriska specifikationer

Antal LED-lampor: 3

Driftstemperatur: -10 till 50 °C

Vridbart ljus: 180° vridbar basenhet

Teknik: LED

Sortiment: RCH
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