
 

CBL10
Professional

 
Hoogwaardige LED

330 lm

5 meter kabel

360° uittrekbare haak

 

LPL35X1

Beter zien, beter werken
Compacte, professionele lamp met snoer

Onze compacte, professionele LED-werklamp met snoer is ontworpen voor alle

mogelijke onderhoudstaken. De krachtige LED's produceren een sterke en

homogene lichtstraal van 330 lumen en de 360° draaibare haak zorgt ervoor dat

de lamp niet hoeft te worden vastgehouden.

Hoogwaardig wit LED-licht

Overwin de duisternis met zacht, natuurlijk licht

Hoogwaardig LED-licht: 330 lumen

Brede lichthoek: tot 120°

Hoge weerstand

Bestendig tegen chemische stoffen en oplosmiddelen

Sterke schokbestendigheid -IK07

Bestand tegen water en stof -IP54

Compacte verlichting die niet hoeft te worden vastgehouden

Kabel van 5 meter en 360° uittrekbare haak



CBL10 LPL35X1

Kenmerken Specificaties
Bestendig tegen chemische stoffen

De behuizing van onze inspectielampen is

niet alleen bestendig tegen stoten, maar ook

tegen water, chemische stoffen en

oplosmiddelen.

Overwin de duisternis

Professionele werklampen van Philips hebben

krachtige LED-verlichting voor een intens wit

licht en een brede heldere lichtstraal die de

duisternis overwint. Het witte licht van 6000

K biedt optimale helderheid en zicht voor

visueel comfort zonder extra inspanning.

Sterke schokbestendigheid -IK07

Sterke schokbestendigheid -IK07

Kabel van 5 meter en roterende haak

De 360° verstelbare & uittrekbare haak biedt

de mogelijkheid om deze LED-inspectielamp

met een kabel van 5 meter overal op te

hangen. Zo hebt u beide handen vrij voor het

werk.

LED-licht van topkwaliteit

De hoogwaardige witte LED's bieden een

lichtsterkte van 330 lumen en zorgen

daarmee voor voldoende licht in het donker

om zelfs de kleinste details te kunnen zien.

Brede lichthoek: tot 120°

Dankzij de brede lichthoek van deze LED-

inspectielamp van 120° kunt u zich

concentreren op specifieke onderdelen en

hebt u precies de juiste hoeveelheid licht die

u nodig hebt.

Bestand tegen water en stof -IP54

De CBL10-LED-inspectielamp is water- en

stofbestendig en voldoet aan IP54.

Bestelinformatie

Bestelnummer: LPL35X1

Bestelcode: 39421431

Elektrische kenmerken

Type oplaadkabel: 220 V gelijkstroomvoeding

Type stekker: EU

Voedingsbron: Kabel

Voltage: 100-240 volt

Wattage: 5 W

Lichtkenmerken

Lichthoek: 120 graad

Kleurtemperatuur: 6000 K

LED-levensduur: Tot 10.000 uur

Lichtopbrengst: 330 lumen

Gegevens van de verpakking

EAN1: 8727900394214

EAN3: 8727900394221

Verpakkingsinformatie

Kabellengte: 5 m

Hoogte: 6 cm

Lengte: 39,7 cm

Verpakkingshoeveelheid / MOQ: 6

Gewicht incl. kabel: 545 g

Gewicht zonder kabel: 195 g

Breedte: 10,2 cm

Formaat: Compact

Productbeschrijving

Haak: 360° uittrekbare haak

Beschermingsklasse tegen schokken (IK):

IK07

Waarde bescherming tegen binnendringing

(IP): IP54

Magneet: Nee

Materiaal en afwerking: Robuust rubber en

polycarbonaat

Aantal LEDs: 12

Gebruikstemperatuur: -10 tot 50 °C

Bestand tegen: vet, olie, oplosmiddelen

Technologie: LED

Collectie: Professioneel

Energieverbruik

Energiezuinigheidslabel: F

Energieverbruik per 1000 uur: 3,5 kWh
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