
 

CBL10
Professional

 
LED-lampa av hög kvalitet

330 lm

5-meterskabel

360° infällbar krok

 

LPL35X1

Se bättre, arbeta bättre
Kompakt sladdanslutet belysningsverktyg för professionellt

bruk

Vår kompakta sladdanslutna arbetslampa med LED-teknologi för professionellt

bruk kan användas vid all typ av underhållsarbete. Kraftfull LED-teknologi ger ett

en stark och enhetlig ljusstråle med ett ljusflöde 330 lumen, medan den 360°

roterande kroken innebär att du kan hänga upp lampan och ha händerna att fria

för arbete.

Vit LED-lampa av hög kvalitet

Besegra mörkret med mjukt, naturligt ljus

LED-lampa av hög kvalitet: 330 lumen

Bred spridningsvinkel: upp till 120°

Högt motstånd

Tål kemiska lösningsmedel och industrimedel

Mycket stöttålig – IK07

Vatten- och dammskyddad – IP54

Kompakt belysning som ger dig händerna fria

5 m sladd och 360° infällbar krok



CBL10 LPL35X1

Funktioner Specifikationer
Tål kemikalier

Inspektionslampans hölje är inte bara

stöttålig, utan tål även vatten, kemikalier och

starka lösningsmedel.

Besegra mörkret

Philips professionella verkstadslampor har

kraftfulla LED-ljuskällor som ger ett intensivt

vitt ljus, klar bred stråle och ett ljusflöde på 6

000 K som besegrar mörkret, ger optimal

skärpa och sikt samt garanterat hög

ljuskomfort så att du kan arbeta utan att bli

trött i ögonen.

Mycket stöttålig – IK07

Mycket stöttålig – IK07

5 m sladd och roterande krok

Den infällbara kroken som är justerbar i 360°

gör det möjligt att hänga LED-

inspektionslampan med 5 m sladd på alla

ytor, så att du har båda händerna fria för

jobbet.

LED-lampa av hög kvalitet

De vita LED-lamporna med hög kvalitet har

ett ljusflöde på 330 lumen så att du kan se

minsta detalj, även där det är mörkt.

Bred spridningsvinkel: upp till 120°

Med sin vida spridningsvinkel på 120° gör den

här LED-inspektionslampan att du kan

fokusera på en viss del och få rätt mängd ljus.

Vatten- och dammskyddad – IP54

Vår CBL10 LED-inspektionslampa är vatten-

och dammtålig och överensstämmer med

IP54-standarden.

Beställningsinformation

Beställningspost: LPL35x1

Beställningskod: 39421431

Elektriska specifikationer

Typ av laddningskabel: 220 V-kontakt i

eluttag

Typ av kontakt: EU

Strömkälla: Sladd

Spänning: 100–240 V

Wattal: 5 W

Ljusegenskaper

Spridningsvinkel: 120 grader

Färgtemperatur: 6 000 K

LED-livslängd: Upp till 10 000 timmar

Ljusflöde: 330 lumen

Förpackningsinformation

EAN1: 8727900394214

EAN3: 8727900394221

Produktinformation i förpackning

Kabellängd: 5 m

Höjd: 6 cm

Längd: 39,7 cm

Antal i förpackning/minsta beställningsantal:

6

Vikt med kabel: 545 g

Vikt utan sladd: 195 g

Bredd: 10,2 cm

Storlek: Kompakt

Produktbeskrivning

Krok: 360° infällbar krok

Slagtålighetsklass (IK): IK07

Kapslingsklassning (IP): IP54

Magnet: Nej

Material och finish: Robust gummi och

polykarbonat

Antal LED-lampor: 12

Driftstemperatur: -10 till 50 °C

Tål: fett, olja, industrimedel

Teknik: LED

Sortiment: Professionell

Strömförbrukning

Energieffektivitetsklass: F

Strömförbrukning per 1 000 timmar: 3,5 kWh
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