
 

CBL10

Professional

  Висококачествена LED лампа

330 lm

5 метров кабел

Прибираща се на 360° кука

 

LPL35X1

Виждайте по-добре, работете по-добре
Компактен професионален инструмент за осветление с кабел

Нашето професионално LED работно осветление с кабел е проектирано за всички
възможни работи по техническо обслужване. Неговите мощни LED светлини осигуряват
силен и хомогенен 330-луменов лъч, докато въртящата се на 360° кука осигурява работна
среда със свободни ръце.

Висококачествена бяла LED светлина
Победете мрака с мека естествена светлина
Висококачествена LED светлина: 330 лумена
Широк ъгъл на лъча: до 120°

Висока устойчивост
Устойчивост на химикали и сервизни разтворители
Висока удароустойчивост -IK07
Водоустойчивост и прахоустойчивост -IP54

Компактно осветление със свободни ръце
5 м кабел и 360° прибираща се кука



CBL10 LPL35X1

Акценти Спецификации
Устойчивост на химикали
Устойчиви и на удари, корпусите на лампа за
проверка са устойчиви на вода, химикали и сервизни
разтворители.

Победете мрака
Професионалните сервизни лампи Philips разполагат с
мощни светодиоди за интензивна бяла светлина и
ярък широк лъч, с който да побеждават мрака.
Проектирана за оптимизирана яснота и видимост,
бялата светлина от 6000 K също така подобрява
визуалния комфорт за работа без умора.

Висока удароустойчивост -IK07
Висока удароустойчивост -IK07

5 м кабел и въртяща се кука
360° регулируема и прибираща се кука осигурява
възможност да закачите тази LED лампа за проверка
с 5 м кабел на всяка повърхност. Така и двете ви
ръце са свободни за работа.

Висококачествена LED светлина
Белите светодиоди с високо качество осигуряват 330
лумена светлоотдаване, за да не бъдете на тъмно,
когато се опитвате да видите и най-малките детайли.

Широк ъгъл на лъча: до 120°
С широкия ъгъл на лъча от 120° тази LED лампа за
проверка ще ви позволи да се концентрирате върху
конкретна част и да осигурите нужното количество
светлина.

Водоустойчивост и прахоустойчивост -IP54
Нашата LED лампа за проверка CBL10 е устойчива на
вода и прах и съответства на стандарта IP54.

Информация за поръчка
Въвеждане на поръчка: LPL35X1
Код за поръчка: 39421431

Електрически характеристики
Тип на кабела за зареждане: 220 V AC
електрозахранване от контакта
Тип на щепсела: ЕС
Източник на електрозахранване: Кабел
Напрежение:
100-240 V
Мощност: 5 W

Характеристики на светлината
Ъгъл на лъча: 120 градуса
Цветна температура: 6000 K
Експлоатационен срок на светодиодите: До
10 000 ч
Светлоотдаване: 330 лумена

Данни за опаковката
EAN1: 8727900394214
EAN3: 8727900394221

Информация за опакован продукт
Дължина на кабела: 5 м
Височина: 6 см
Дължина: 39,7 см
Количество стоки в опаковка/Минимално
количество за поръчка: 6
Тегло с кабел: 545 г
Тегло без кабел: 195 г
Ширина:
10,2 см
Размер: Компактен

Описание на продукта
Кука: Подвижна на 360° кука
Клас на противоударна защита (IK): IK07
Оценка на защитата от проникване (IP): IP54
Магнит: Не
Материали и покритие: Издръжлива гума и
поликарбонат
Брой светодиоди: 12
Работна температура: -10 до 50 °C
Устойчива на: мазнина, масло, сервизни
разтворители
Технология:
LED
Обхват: Професионални

Потребявана електроенергия
Скала за енергийна ефективност: F
Потребявана електроенергия на 1000ч.: 3,5 kWh
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