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Kombinert lomme- og
hodelyktfunksjon

2,5 timer med lys på 130 lm

Nytt avansert batteri

Høykvalitets LED

 
LPL38X1

Se bedre, jobb bedre
Kompakt LED-lomme- og hodelykt

Philips RCH6 LED-inspeksjonslykt er utviklet for alle raske inspeksjonsjobber. Den

kompakte designen og den 130 lm sterke lampen gjør den ekstremt allsidig, og i

tillegg kan du bruke den håndfritt ved hjelp av det medfølgende hodebåndet.

Kombinert lomme- og hodelyktfunksjon

Revolusjonerende utforming med kombinert lomme- og hodelyktfunksjon

90° roterende lampehode

Kraftig magnet på baksiden og hodebånd for håndfri bruk

Finn meg rødt lys i standby-modus

Utrolig sterkt lys

Overvinn mørket med mykt, naturlig lys

Kraftig Philips LED-lampe opptil 130 lumen

Bred lysvinkel: 90°

Svært langvarig batteri som raskt kan lades opp

Fem ganger lengre levetid på batteriene

Nytt avansert batteri – stor kapasitet og superrask lading

Høy motstand

Støt- og løsemiddelbestandig – IK07 og IP54



Kompakt lomme- og hodelykt RCH6 LPL38X1

Høydepunkter Spesifikasjoner
Flerfunksjonell og slank design

Den unike utformingen på RCH6 LED-

inspeksjonslykten gjør den ekstremt allsidig.

Med den lille størrelsen får den plass i

lommen, og du kan bruke den håndfritt som

hodelykt.

Roterende lampehode

Takket være det 90° roterende lampehodet

kan du justere lysets vinkel og retning etter

behov.

Kraftig magnet og hodebånd

Med den nye kraftige magneten kan du feste

verktøyet til overflater av metall for håndfri

bruk. Med hodebåndet kan du bruke LED-

inspeksjonslykten som hodelykt.

Finn meg rødt lys

Med denne nyskapende Finn meg-funksjonen

mister du aldri lampen din igjen. En rød LED

sørger for at arbeidslampen er synlig i

standby-modus uten at det går ut over

batterikapasiteten.

Overvinn mørket

Philips' profesjonelle arbeidslamper har

kraftige LED-lamper med intenst, hvitt lys og

en klar, bred lysstråle for å overvinne mørket.

Designet for å gi best mulig klarhet og syn gir

det hvite lyset på 6000 K også bedre visuell

komfort slik at du kan jobbe uten å bli sliten.

Kraftig Philips LED-lampe

De kraftige, hvite Philips LED-lyskildene gir

en lysmengde på 130 lumen, slik at du får

med deg alt, selv når du ser etter de minste

detaljene.

Bred lysvinkel

Den brede lysvinkelen på 90° gir belysning i

store arbeidsområder.

Fem ganger lengre levetid på batteriene

RCH6 har en avansert batteriteknologi.

Batteriet varer fem ganger lengre enn

tradisjonelle oppladbare batterier og gir 1500

ladesykluser i stedet for standarden på 300.

Dette batteriet kommer til å vare like lenge

som LED-inspeksjonslykten din.

Nytt avansert batteri

Den oppladbare RCH6 LED-inspeksjonslykten

har en avansert batteriteknologi med stor

kapasitet for opptil 4,5 timers driftstid i øko-

modus og superrask opplading på mindre enn

én time. Denne LED-inspeksjonslykten varer

lenge og er raskt klar til bruk.

Robust – IP54 og IK07

RCH6 LED-inspeksjonslykten er IK07-

sertifisert, og er vanntett og støt-, støv- og

løsemiddelbestandig. Den oppfyller kravene i

IP54-standarden.

Bestillingsinformasjon

Bestillingsoppføring: LPL38X1

Bestillingskode: 39607231

Elektriske egenskaper

Batterikapasitet: 1 800 mAh

Batteriladetid: Opptil én timer

Batteriets driftstid: Opptil 4,5 timer

Batteritype: Litium

Støpseltype: EU

Strømkilde: Oppladbar

Wattstyrke: Opptil 3,7 W

Spenning: 5 V

Lysegenskaper

Lysvinkel: 90 grader

Fargetemperatur: Opptil 6000 K

LED-levetid: 10000 timer

Lysmengde: 130 lumen

Lysmengde (Eco): 70 lumen

Emballasjeinformasjon

Høyde: 15,5 cm

Lengde: 14 cm

Bredde: 18,5 cm

Emballasjeopplysninger

EAN3: 8727900396089

Pakket produktinformasjon

Høyde: 6,2 cm

Lengde: 12,6 cm

Vekt med batterier: 90 g

Bredde: 4,6 cm

størrelse: Kompakt

Produktbeskrivelse

Støtsikkerhetsgrad (IK): IK07

Kapslingsgrad (IP): IP54

Magnet: Sterk magnet på undersiden

Antall LED: 3

Driftstemperatur: -10 til 50 °C

Retningslys: 90° roterende lampehode

Tåler: fett, olje, verkstedløsemidler

Teknologi: LED

Hodebånd

Serie: RCH

Markedsføringsspesifikasjoner

Produkthøydepunkt: Kombinasjon: lomme- og

hodelykt
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