
RCH6 компактна
джобна и челна лампа

LED Inspection lamps

 
Двойно приложение – джобна,
челна лампа

130 lm за 2,5 часа светлина

Нова усъвършенствана батерия

Висококачествена LED лампа

 
LPL38X1

Виждайте по-добре, работете по-добре
Компактна LED светлина – джобна и челна лампа
Лампата за проверка Philips RCH6 LED е проектирана за всякакви бързи дейности по
проверка. Нейният компактен дизайн и 130 lm интензивно излъчване правят употребата й
изключително разнообразна. Лентата за глава (предоставена) позволява осветяване със
свободни ръце.

Двойна функция – джобна и челна лампа
Революционен дизайн с двойно приложение като джобна и челна лампа
90° накланяща се глава на лампата
Силен магнит на гърба и лента за глава за ползване със свободни ръце
Червена светлина „Намери ме“ в режим на готовност

Превъзходна ярка светлина
Победете мрака с мека естествена светлина
Мощна светлина с Philips LED до 130 лумена
Широк ъгъл на лъча: 90°

Изключително издръжлива и бързо зареждаща се батерия
5 пъти по-дълъг живот на батерията
Нова усъвършенствана батерия – дълготрайна автономност и супербързо презареждане

Висока устойчивост
Устойчива на удари и разтворители - IK07 и IP54



RCH6 компактна джобна и челна лампа LPL38X1

Акценти Спецификации
Мултифункционален и тънък дизайн
Уникалният дизайн на лампата за проверка RCH6
LED позволява изключително разнообразно ползване.
С размер на тесте карти, тя се побира във всеки
джоб, а също може да се носи като челна лампа за
осветяване без ръце.

Накланяща се глава на лампа

Благодарение на накланящата се на 90° глава на
лампата можете просто да регулирате ъгъла и
посоката на светлината според нуждите си.

Силен магнит и лента за глава
С новия силен магнит имате възможност да
закрепяте инструмента към метални повърхности за
поддръжка със свободни ръце. Лентата за глава
гарантира, че LED лампата за проверка може да се
ползва и като челна лампа.

Червена светлина „Намери ме“
Никога повече не губете лампата си с иновативната
ни функция „Намери ме“. Един червен светодиод
запазва работата ви видима в режим на готовност,
без това да се отразява на автономността на
батерията.

Победете мрака
Професионалните работни 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.

Мощна светлина с Philips LED
Белите светодиоди на Philips с висока мощност
осигуряват 130 лумена светлина, за да не бъдете на
тъмно, когато се опитвате да видите и най-малките
детайли.

Широк ъгъл на лъча
Широкият ъгъл на лъча от 90° позволява осветяване
на големи работни площи.

5 пъти по-дълъг живот на батерията
RCH6 разполага с усъвършенствана технология на
батерията. Тя издържа 5 пъти по-дълго от
традиционните акумулаторни батерии и осигурява
1500 цикъла на зареждане вместо стандартните 300.
Тази батерия ще издържи до края на
експлоатационния срок на LED лампата ви за
проверка!

Нова усъвършенствана батерия
Акумулаторната RCH6 LED лампа за проверка
разполага с усъвършенствана технология на
батерията за дълга автономност с до 4,5 часа на
екорежим и супербързо презареждане за по-малко
от 1 час. Тази LED лампа за проверка ще издържи
дълго време и ще е готова за ползване бързо.

Здрава – IP54 и IK07
Нашата RCH6 LED лампа за проверка е
сертифицирана за силна устойчивост на удар IK07 и
защита от вода, прах и разтворители. Тя отговаря на
стандарт IP54

Информация за поръчка
Въвеждане на поръчка: LPL38X1
Код за поръчка: 39607231

Електрически характеристики
Капацитет на батериите: 1800 mAh
Време за зареждане на батерията: До 1 ч
Време за използване на батерията: До 4,5 часа
Тип батерия: Литий
Тип на щепсела: ЕС
Източник на електрозахранване: Акумулаторна
Мощност:
До 3,7 W
Напрежение: 5 V

Характеристики на светлината
Ъгъл на лъча: 90 градуса
Цветна температура: До 6000 K
Експлоатационен срок на светодиодите: 10 000 ч
Светлоотдаване: 130 лумена
Светлоотдаване (Еко): 70 лумена

Информация за външната опаковка
Височина: 15,5 см
Дължина: 14 см
Ширина: 18,5 см

Данни за опаковката
EAN3: 8727900396089

Информация за опакован продукт
Височина: 6,2 см
Дължина: 12,6 см
Тегло с батериите: 90 гр
Ширина: 4,6 см
Размер: Компактен

Описание на продукта
Клас на противоударна защита (IK): IK07
Оценка на защитата от проникване (IP): IP54
Магнит: Силен магнит отдолу
Брой светодиоди: 3
Работна температура: -10 до 50 °C
Осветление с възможност за насочване: 90°
накланяща се глава на лампата
Устойчива на: мазнина, масло, сервизни
разтворители
Технология: LED
Лента за главата
Обхват: RCH

Маркетингови характеристики
Акцент за продукта: Двоен режим: джобна и челна
лампа
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