
 

RCH21
Professional

 
Korkealaatuinen LED-valo

240 lm tehotilassa, 120 lm Eco-

tilassa

erittäin kestävä akku

360°, sisäänvedettävä koukku,

magneetti

 

LPL33X1
Näe paremmin, työskentele tehokkaammin

Pieni, ladattava LED-työvalo ammattikäyttöön

Philipsin uuden sukupolven ladattavat LED-työvalot on suunniteltu kaikenlaisiin

huoltotöihin. Niiden ainutlaatuinen iskunkestävä rakenne ja kääntyvä pää pitävät

sisällään laadukkaat LED-polttimot, jotka tuottavat tehokkaan valon kaikissa

olosuhteissa.

Laadukas valkoinen LED-valo

Yksityiskohdat näkyviin luonnollisen pehmeällä valolla

Korkealaatuinen LED-valo: 240 lumenia tehotilassa ja 120 lumenia Eco-tilassa

Laaja valokeila: 90°

Kestävä

Vankka iskunkestävyys, IK07

Pöly- ja vesitiivis, kestää kemiallisia liuottimia – IP54

erittäin kestävä akku

5 kertaa pitempi käyttöikä uuden akun ansiosta

Pitkä käyttöaika, huippunopea lataus

Kätevä ja monipuolinen

Valmiustilassa punainen paikannusvalo

90 astetta kääntyvä, joustava valomoduuli

Jättää kädet vapaaksi: 360 astetta kääntyvä, sisäänvedettävä koukku, voimakas

magneetti



RCH21 LPL33X1

Kohokohdat Tekniset tiedot

Peittoa pimeys

Philipsin ammattikäyttöön tarkoitetuissa

korjaamovaloissa on tehokkaat LEDit, joiden

kirkas valkoinen valo ja leveä valokeila

valaisevat jokaisen yksityiskohdan erittäin

tarkasti. Valkoinen 6 000 K:n valo tarjoaa

ihanteellisen kirkkauden ja näkyvyyden, ja

lisäksi se pitää pirteänä ja on miellyttävää

silmille.

Vankka iskunkestävyys, IK07

Vankka iskunkestävyys, IK07

5 kertaa pitempi käyttöikä

RCH21-mallissa on käytössä edistynyt

akkutekniikka. Akku kestää 5 kertaa

pitempään kuin perinteiset ladattavat akut.

Akku voidaan ladata 1 500 kertaa yleisen 300

kerran sijasta. Tämä akku kestää yhtä pitkään

kuin LED-työvalosi.

Punainen paikannusvalo

Innovatiivisen paikannustoiminnon ansiosta

työvalo löytyy helposti pimeässäkin. Kun

työvalo on valmiustilassa, siinä palaa yksi

punainen LED. Toiminto ei vaikuta akun

käyttöaikaan.

Joustava valomoduuli

Philipsin RCH21-mallissa on ainutlaatuinen ja

innovatiivinen, 90 astetta kääntyvä

valomoduuli, joka varmistaa 360 asteen

valaisun.

Kädet vapaaksi jättävä valo

360 astetta kääntyvän, säädettävän ja

sisäänvedettävän koukun ansiosta RCH21-

valon voi ripustaa mihin tahansa. Työvalossa

on myös voimakas magneetti, joten voit

kiinnittää sen useimpiin pintoihin. Näin

molemmat kädet jäävät vapaiksi.

Korkealaatuinen LED-valo

Korkealaatuiset LED-polttimot tuottavat

240 lumenin valotehon tehotilassa ja

120 lumenin valotehon Eco-tilassa, joten näet

tarkasti pienimmätkin yksityiskohdat.

Pitkä käyttöaika, nopea lataus

Tässä LED-työvalossa on pitkä, jopa 6 tunnin

käyttöaika Eco-tilassa, joten työvalo kestää

ongelmitta koko päivän. Akku myös latautuu

alle 1,5 tunnissa.

Pöly- ja vesitiivis

RCH21-LED-työvalomme on pöly- ja

vesitiivis, kestää kemiallisia liuottimia ja on

kotelointiluokan IP54 mukainen.

Laaja valokeila

Laaja 90 asteen valokeila valaisee suuretkin

työtilat.

Tilaustiedot

Tilausmerkintä: LPL33X1

Tilauskoodi: 39417731

Sähkötiedot

Akun kapasiteetti: 1 800 mAh

Akun latausaika: jopa 1,5 h

Akun/pariston käyttöaika: enintään 3,5

tuntia

Akun/pariston tyyppi: litium

Latausjohdon tyyppi: USB-portti, mukana

telakointiasema

Virtapistokkeen tyyppi: EU tai UK

Virtalähde: ladattava akku

Jännite: 3,2 V

Teho: 2 W

Akun käyttöaika (Eco-tila): jopa 6 tuntia

Valon ominaisuudet

Valon keilakulma: 90 astetta

Värilämpötila: Jopa 6 000 K

LED-käyttöikä: 10 000 h

Valovirta: 240 lm

Valovirta (Eco): 120 lm

Pakkauksen tiedot

EAN1: 8727900394177

EAN3: 8727900394184

Pakatun tuotteen tiedot

Korkeus: 8 cm

Pituus: 18,5 cm

Määrä pakkauksessa / tilauksen

vähimmäismäärä: 6

Paino akkujen/paristojen kanssa: 220 g

Leveys: 11 cm

Koko: vakio

Tuotteen kuvaus

Koukku: 360° kääntyvä, sisäänvedettävä

koukku

Iskunkestävyys (IK): IK07

Kotelointiluokka (IP): IP54

Magneetti

Materiaalit ja pinnoitus: kestävää kumia ja

polykarbonaattia

LED-polttimoiden lukumäärä: 6 kpl

Lumileds-polttimoita, 3535HE

Käyttölämpötila: –20 – +50 °C

Valon kääntyvyys: kääntyy 90 astetta

Kestää: rasvaa, öljyä, kemiallisia liuottimia

Tekniikka: LED

Valikoima: Ammattikäyttöön
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