
 

CBL10
Professional

 
LED de alta qualidade

330 lm

Cabo de 5 metros

Gancho retrátil de 360°

 

LPL35X1

Veja melhor, trabalhe melhor
Ferramenta de iluminação profissional compacta e com fio

Nossa luz de trabalho profissional LED compacta com fio foi projetada para

todos os trabalhos de manutenção possíveis. Seus LEDs potentes proporcionam

um feixe de 330 lúmens forte e homogêneo, enquanto seu gancho giratório de

360° possibilita o trabalho sem o uso das mãos.

Luz LED branca de alta qualidade

Acabe com a escuridão com luz natural suave

Luz LED de alta qualidade: 330 lúmens

Amplo ângulo de feixe: até 120º

Alta resistência

Resistente a produtos químicos e solventes presentes nas oficinas

Resistência a fortes impactos -IK07

Proteção contra água e poeira -IP54

Iluminação compacta sem o uso das mãos

Cabo de 5 m e gancho giratório de 360°



CBL10 LPL35X1

Destaques Especificações
Resistente a produtos químicos

Do mesmo modo que se resiste a impactos, o

estojo da lanterna de inspeção é resistente à

água, produtos químicos e solventes

presentes em oficinas mecânicas.

Acabe com a escuridão

As lâmpadas de oficina profissionais da

Philips apresentam LEDs poderosos que

proporcionam iluminação branca intensa e

um amplo feixe de brilho para acabar com a

escuridão. Projetadas para otimizar a nitidez

e a visão, a luz branca de 6.000 K também

aumenta o conforto visual para que você

trabalhe sem sentir fadiga.

Resistência a fortes impactos -IK07

Resistência a fortes impactos -IK07

Cabo de 5 m e gancho giratório

O gancho ajustável retrátil de 360° oferece a

possibilidade de pendurar essa lâmpada de

inspeção LED com cabo de 5 metros em

todas as superfícies. Deixando a ambas as

mãos livres para o trabalho.

Luz LED de alta qualidade

Os LEDs brancos de alta qualidade oferecem

330 lúmens de saída de luz para garantir que

você não fique no escuro mesmo ao tentar

enxergar os mínimos detalhes.

Amplo ângulo de feixe: até 120º

Com amplo ângulo de feixe de 120°, essa

lâmpada de inspeção de LED permitirá que

você se concentre nos pontos específicos e

forneça a quantidade certa de luz que você

precisa.

Proteção contra água e poeira -IP54

A lâmpada de inspeção em LED CBL10 é

resistente a água e poeira, além de ser

compatível com padrão IP54.

Informações do pedido

Entrada do pedido: LPL35X1

Código do pedido: 39421431

Características elétricas

Tipo de cabo de carregamento: Plugue CA

220V na fonte de alimentação

Tipo de plugue: UE

Fonte de alimentação: Cabo

Voltagem: 100-240 V

Potência em watts: 5 W

Características da luz

Ângulo de feixe: 120 grau

Temperatura de cor: 6.000 K

Duração do LED: Até 10.000 horas

Saída de luz: 330 lumea

Informações da embalagem

EAN1: 8727900394214

EAN3: 8727900394221

Informações do produto fornecido

Comprimento do cabo: 5 m

Altura: 6 cm

Comprimento: 39,7 cm

Quantidade no pacote / quantidade mínima:

6

Peso com o cabo: 545 g

Peso sem o cabo: 195 g

Largura: 10,2 cm

Tamanho: Compacta

Descrição do produto

Gancho: Gancho retrátil de 360°

Classificação de proteção contra impacto

(IK): IK07

Classificação de proteção de entrada (IP):

IP54

Ímã: N

Materiais e acabamento: Borracha e

policarbonato robustos

Número de LEDs: 12

Temperatura de operação: -10 a 50 °C

Resistente a: gordura, óleo, solventes de

oficinas

Tecnologia: LED

Linha: Profissional

Consumo de energia

Selo de eficiência de energia: F

Consumo de energia por 1.000 h: 3,5 kW·h
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