
RCH6 compacte
hoofd-/zaklamp

LED Inspection
lamps

 
Hoofd- of zaklamp

130 lm voor 2,5 uur licht

Nieuwe, geavanceerde accu

Hoogwaardige LED

 
LPL38X1

Beter zien, beter werken
Compacte LED-lamp voor gebruik als hoofd- of zaklamp

De Philips RCH6 LED-inspectielamp is ontworpen voor alle snelle inspectietaken.

Het compacte ontwerp en het sterke licht van 130 lm maken deze lamp uiterst

veelzijdig. En de hoofdband (meegeleverd) biedt volledige handsfree verlichting.

Twee draagmogelijkheden: als hoofdlamp of als zaklamp

Revolutionair ontwerp met twee draagmogelijkheden; als hoofd- en zaklamp

90° draaibare lamp

Sterke magneet aan de achterkant en hoofdband voor handsfree gebruik

Find-Me-lamp (rood) in stand-bymodus

Superieur, helder licht

Overwin de duisternis met zacht, natuurlijk licht

Krachtig Philips LED-licht tot 130 lumen

Brede lichthoek: 90°

Uiterst duurzame en snelladende accu

5x langere levensduur accu

Nieuwe, geavanceerde accu — lange gebruiksduur en supersnel opladen

Hoge weerstand

Bestand tegen schokken en oplosmiddelen — IK07 en IP54



RCH6 compacte hoofd-/zaklamp LPL38X1

Kenmerken Specificaties
Multifunctioneel en slank ontwerp

Het unieke ontwerp van de RCH6 LED-

inspectielamp kent uiterst veelzijdig gebruik.

De lamp is niet groter dan een pakje kaarten

en past in elk zak. Hij kan ook worden

gedragen als een hoofdlamp voor handsfree

verlichting.

Draaibare lamp

Dankzij de 90° draaibare lamp kunt u de

lichthoek en -richting naar wens aanpassen.

Sterke magneet en hoofdband

Met de nieuwe sterke magneet kunt u de

lamp bevestigingen aan metalen

oppervlakken voor handsfree gebruik. De

hoofdband zorgt ervoor dat uw LED-

inspectielamp kan worden gebruikt als

hoofdlamp.

Find-Me-lamp (rood)

Verlies nooit meer uw lamp met onze

innovatieve Find-Me-functie. Een rood LED-

licht houdt uw inspectielamp zichtbaar in de

stand-bymodus zonder dat de levensduur van

de batterij wordt aangetast.

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 vermoeid te raken.

Krachtig Philips LED-licht

De krachtige witte LED-lampen van Philips

bieden een lichtsterkte van 130 lumen en

zorgen daarmee voor voldoende licht in het

donker om zelfs de kleinste details te kunnen

zien.

Brede lichthoek

De brede lichthoek van 90° zorgt voor

verlichting op grote werkplekken.

5x langere levensduur accu

De RCH6 is voorzien van geavanceerde

accutechnologie. Deze gaat 5 x langer mee

dan traditionele oplaadbare batterijen, met

1500 laadcycli in plaats van de standaard

300. Deze accu gaat net zo lang mee als uw

LED-inspectielamp!

Nieuwe, geavanceerde accu

De RCH6 oplaadbare LED-inspectielamp is

voorzien van de geavanceerde

batterijtechnologie. Deze heeft een lange

gebruiksduur tot maximaal 4,5 uur in de Eco-

modus en laadt supersnel op in minder dan 1

uur. Deze LED-inspectielamp gaat zeer lang

mee en is snel klaar voor gebruik.

Robuust — IP54 en IK07

Onze RCH6 LED-inspectielamp is IK07

gecertificeerd en bestand tegen sterke

schokken, water, stof en oplosmiddel. Het

voldoet aan IP54-standaard

Bestelinformatie

Bestelnummer: LPL38X1

Bestelcode: 39607231

Elektrische kenmerken

Batterijcapaciteit: 1800 mAh

Oplaadtijd van batterij: tot 1 uur

Gebruikstijd accu: Maximaal 4,5 uur

Batterijtype: Lithium

Type stekker: EU

Voedingsbron: Oplaadbaar

Wattage: tot 3,7 W

Voltage: 5 volt

Lichtkenmerken

Lichthoek: 90 graad

Kleurtemperatuur: Tot 6000 K

LED-levensduur: 10.000 uur

Lichtopbrengst: 130 lumen

Lichtopbrengst (Eco): 70 lumen

Verpakkingsinformatie

Hoogte: 15,5 cm

Lengte: 14 cm

Breedte: 18,5 cm

Gegevens van de verpakking

EAN3: 8727900396089

Verpakkingsinformatie

Hoogte: 6,2 cm

Lengte: 12,6 cm

Gewicht incl. accu: 90 g

Breedte: 4,6 cm

Formaat: Compact

Productbeschrijving

Beschermingsklasse tegen schokken (IK):

IK07

Waarde bescherming tegen binnendringing

(IP): IP54

Magneet: Sterke magneet aan de onderzijde

Aantal LEDs: 3

Gebruikstemperatuur: -10 tot 50 °C

Draaibaar licht: 90° draaibare lamp

Bestand tegen: vet, olie, oplosmiddelen

Technologie: LED

Hoofdband

Collectie: RCH

Marketingspecificaties

Productkenmerk: Twee modi: hoofd-/zaklamp
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