
 

CBL10
Professional

 
Vysoce kvalitní svítilna LED

330 lm

Kabel o délce 5 m

360° zasouvací háček

 

LPL35X1

Uvidíte lépe, dosáhnete lepších výsledků
Profesionální kompaktní pracovní svítilna s kabelem

Naše profesionální kompaktní pracovní svítilna s kabelem byla navržena pro

všechny možné údržbové práce. Její výkonné zářivky LED poskytují silný

stejnorodý paprsek světla o světelném toku 330 lumenů a háček otočný o 360°

umožňuje práci s volnýma rukama.

Vysoce kvalitní bílé světlo LED

Zažeňte temnotu pomocí jemného přirozeného světla

Vysoce kvalitní světlo LED: 330 lumenů

Široký úhel paprsku: až 120°

Vysoká odolnost

Odolnost proti chemickým látkám a dílenským rozpouštědlům

Velká odolnost proti nárazu – třída IK07

Chráněno proti vodě a prachu – krytí IP54

Kompaktní osvětlení bez nutnosti držení v rukou

5m kabel a 360° zásuvný háček



CBL10 LPL35X1

Přednosti Specifikace
Odolnost proti chemickým látkám

Kromě odolnosti vůči nárazům je svítilna

odolná také proti vodě, chemickým látkám a

dílenským rozpouštědlům.

Zažeňte temnotu

Profesionální dílenské svítilny Philips

obsahují výkonné diody LED, ze kterých

vychází intenzivní bílé světlo a jasný široký

paprsek, který vyžene tmu z každého koutu.

Jsou navrženy tak, aby vše bylo zřetelné a

jasně patrné, přičemž bílé světlo o teplotě

6000 K je příjemné pro oči a práce při něm

oči neunavuje.

Velká odolnost proti nárazu – třída IK07

Velká odolnost proti nárazu – třída IK07

5m kabel a otočný háček

Nastavitelný 360° zásuvný háček umožňuje

zavěsit tuto inspekční svítilnu LED s 5m

kabelem na jakýkoliv povrch, což vám uvolní

obě ruce pro práci.

Vysoce kvalitní světlo LED

Vysoce kvalitní diody LED vyzařují bílé světlo

se světelným výkonem 330 lumenů. Můžete si

tedy být jistí, že vás světlo neopustí ani

v okamžiku, kdy se snažíte zahlédnout ty

nejmenší detaily.

Široký úhel paprsku: až 120°

Díky širokému úhlu paprsku 120° vám tato

inspekční svítilna umožní zaměřit se na

konkrétní díl a poskytne potřebné množství

světla.

Chráněno proti vodě a prachu – krytí IP54

Naše inspekční svítilna LED CBL10 je odolná

proti vodě a prachu a odpovídá stupni krytí

IP54.

Informace pro objednávání

Zadání obj.: LPL35X1

Objednací kód: 39421431

Elektrické vlastnosti

Typ nabíjecího kabelu: Napájení ze zásuvky

220 V AC

Typ zástrčky: EU

Zdroj napájení: Kabel

Napětí: 100–240 V

Příkon: 5 W

Charakteristika světla

Úhel paprsku: 120 stupeň

Teplota barev: 6 000 K

Životnost diody LED: Až 10 000 hodin

Světelný výstup: 330 lumen

Údaje na obalu

EAN1: 8727900394214

EAN3: 8727900394221

Informace na obalu výrobku

Délka kabelu: 5 m

Výška: 6 cm

Délka: 39,7 cm

Množství v balení / MOQ: 6

Hmotnost s kabelem: 545 g

Hmotnost bez kabelu: 195 g

Šířka: 10,2 cm

Velikost: Kompaktní

Popis výrobku

Háček: 360° zasouvací háček

Třída ochrany proti nárazu (IK): IK07

Hodnocení ochrany proti vniknutí (IP): IP54

Magnet: Ne

Materiály a povrchová úprava: Robustní

guma a polykarbonát

Počet diod LED: 12

Provozní teplota: -10 až 50 °C

Odolnost vůči těmto látkám: tuk, olej,

dílenská rozpouštědla

Technologie: LED

Řada: Profesionální

Spotřeba elektrické energie

Třída energetické účinnosti: F

Spotřeba energie na 1000 h: 3,5 kWh
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