
 

RCH21
Professional

 
LED af høj kvalitet

240 lm, boost/120 lm, ECO

Ekstremt holdbart batteri

360° udtrækskrog og magnet

 

LPL33X1

Se bedre, arbejd bedre
Genopladeligt kompakt professionelt LED-arbejdslys

Denne nye generation af Philips' genopladelige LED-arbejdslys er udviklet til alle

vedligeholdelsesopgaver. Takket være det unikke, stødsikre og fleksible hoved

med højkvalitets LED'er er der garanti for kraftigt lys under alle forhold.

Hvidt LED-lys i høj kvalitet

Overvind mørket med blødt naturligt lys

LED-lyskilde af høj kvalitet: 240 lm Boost-tilstand og 120 lm Eco-tilstand

Bred strålevinkel: 90°

Stor modstandsdygtighed

Stor slagfasthed iht. IK07

Beskyttet mod vand, støv og opløsningsmidler – IP54

Ekstremt holdbart batteri

5 x længere levetid med nyt batteri

Lang autonomi og superhurtig genopladning

Praktisk og alsidig

Rødt "Find mig"-lys, når den er i standbytilstand

90° fleksibelt lysmodul

Håndfri: 360° udtrækskrog og stærk magnet



RCH21 LPL33X1

Vigtigste nyheder Specifikationer

Overvind mørket

De professionelle værkstedslamper fra

Philips indeholder kraftfulde LED'er, der

sikrer et intenst hvidt lys og en lysstærk, bred

stråle, der kan overvinde mørket. det 6000 K

hvide lys er designet til at optimere klarhed

og synsfelt og forbedrer også den visuelle

komfort, så du ikke bliver træt i øjnene under

arbejdet.

Stor slagfasthed iht. IK07

Stor slagfasthed iht. IK07

5 x længere levetid

RCH21 har en avanceret batteriteknologi.

Batteriet holder 5 x længere end

traditionelle, genopladelige batterier og giver

1500 opladninger i stedet for de normalt 300.

Dette batteri holder hele din LED-

inspektionslampes levetid!

Rødt "Find mig"-lys

Mist aldrig lampen igen med vores innovative

"Find mig"-funktion. En rød LED gør din

inspektionslampe synlig i standbytilstand

uden at påvirke batteriuafhængigheden.

Fleksibelt lysmodul

Philips RCH21 har et unikt og nyskabende 90°

vendbart lysmodul, der sikrer 360° belysning.

Håndfri belysning

Udtrækskrogen, der kan justeres 360°, giver

mulighed for at hænge RCH21'en op overalt.

Med dens stærke magnet kan du montere

inspektionslampen sikkert på enhver

overflade. Dermed har du begge hænder fri til

at udføre din opgave.

LED-lyskilde af høj kvalitet

LED’erne af høj kvalitet giver 240 lm lyseffekt

i Boost-tilstand og 120 lm i Eco-tilstand, så

du kan få øje på selv de mindste detaljer hvor

som helst i mørket.

Lang autonomi og hurtig genopladning

Med en lang autonomi på op til 6 timer i Eco-

tilstand og superhurtig genopladning på

mindre end 1,5 timer holder denne LED-

inspektionslampe hele dagen.

Vand- og støvtæt

Vores RCH21 LED-inspektionslampe er

modstandsdygtig over for vand, støv og

opløsningsmidler og opfylder IP54-

standarden.

Bred strålevinkel

Den brede strålevinkel på 90° giver belysning

til store arbejdsområder.

Oplysninger om bestilling

Ordreindtastning: LPL33X1

Ordrekode: 39417731

Elektriske karakteristika

Batterikapacitet: 1800 mAh

Batteriopladningstid: Op til 1,5 timer

Batteridriftstid: Op til 3,5 timer

Batteritype: Litium

Opladningskabeltype: USB-port med

dockingstation

Stiktype: EU eller Storbritannien

Strømkilde: Genopladeligt batteri

Spænding: 3,2 V

Effekt: 2 W

Batteridriftstid (Eco): op til 6 timer

Lyskarakteristika

Strålevinkel: 90 °

Farvetemperatur: Op til 6000 K

LED-levetid: 10.000 timer

Lyseffekt: 240 lumen

Lyseffekt (Eco): 120 lumen

Emballagedata

EAN1: 8727900394177

EAN3: 8727900394184

Medfølgende produktoplysninger

Højde: 8 cm

Længde: 18,5 cm

Pakkeantal / mindste ordremængde: 6

Vægt med batterier: 220 g

Bredde: 11 cm

Størrelse: Standard

Produktbeskrivelse

Krog: 360° udtrækskrog

Stødbeskyttelsesklasse (IK): IK07

Kapslingsklassificering (IP): IP54

Magnet

Materialer og finish: Solidt gummi og

polykarbonat

Antal LED'er: 6 stk. Lumileds 3535HE

Driftstemperatur: -20 til 50 °C

Retningsbestemt lys: 90 grader vendbar

Modstandsdygtig over for: fedt, olie,

opløsningsmidler i værkstedet

Teknologi: LED

Sortiment: Professional
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