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Podwójne zastosowanie

2,5 godziny światła o jasności
130 lm

Nowy, zaawansowany
akumulator

Wysoka jakość światła LED

 
LPL38X1

Lepsza widoczność, wydajniejsza praca
Kieszonkowa i czołowa kompaktowa lampa LED

Lampa warsztatowa Philips LED RCH6 została zaprojektowana z myślą o

szybkich kontrolach. Jej kompaktowa konstrukcja i światło o jasności 130 lm

sprawiają, że jest ona niezwykle uniwersalna. Ponadto dołączona opaska na

głowę umożliwia korzystanie z lampy bez użycia rąk.

Dwa zastosowania — lampa kieszonkowa i czołowa

Rewolucyjne narzędzie do stosowania w roli lampy kieszonkowej i czołowej

Obrotowa głowica (90°)

Silny magnes z tyłu i opaska na głowę do użytkowania bez użycia rąk

Czerwone światło Find-Me w trybie gotowości

Niezwykle jasne światło

Pokonaj mrok za pomocą przyjemnego, naturalnego światła

Źródło światła Philips LED o jasności do 130 lumenów

Szeroki kąt wiązki światła: 90°

Superwytrzymały i szybko ładujący się akumulator

5-krotnie dłuższe działanie akumulatora

Nowy, zaawansowany akumulator — dłuższe działanie i niezwykle szybkie

ładowanie

Wysoka odporność

Odporność na uderzenia i rozpuszczalniki — IK07 i IP54



Lampa kieszonkowa i czołowa RCH6 LPL38X1

Zalety Dane techniczne

Wielozadaniowa, smukła konstrukcja

Wyjątkowa konstrukcja lampy warsztatowej

LED RCH6 umożliwia jej niezwykle

wszechstronne użytkowanie. Dzięki wielkości

porównywalnej z talią kart produkt pasuje do

każdej kieszeni i może być wykorzystywany

jako lampa czołowa bez użycia rąk.

Obrotowa głowica

Dzięki głowicy obracającej się w zakresie 90°

można dostosować kąt padania światła oraz

jego kierunek w zależności od potrzeb.

Silny magnes i opaska na głowę

Nowy, silny magnes umożliwia

przymocowanie narzędzia do metalowych

powierzchni, aby uwolnić ręce. Opaska na

głowę pozwala używać lampy warsztatowej

LED jako lampy czołowej.

Czerwone światło Find-Me

Już nigdy nie zgubisz lampy dzięki

innowacyjnej funkcji Find-Me. Jeden

czerwony wskaźnik LED gwarantuje

widoczność lampy warsztatowej w trybie

gotowości bez uszczerbku dla trwałości

akumulatora.

Pokonaj mrok

Profesjonalne lampy robocze firmy Philips

wyposażone w wydajne źródła światła LED

zapewniają intensywne, białe światło o

jasnej, szerokiej wiązce, która rozświetla

mrok. Białe światło o temperaturze 6000 K,

stworzone z myślą o jak najlepszej jasności i

widoczności, zapewnia komfortowe

oświetlenie, które ogranicza zmęczenie

podczas pracy.

Źródło światła Philips LED o dużej mocy

Białe źródła światła Philips LED o dużej mocy

zapewniają strumień świetlny o mocy

130 lumenów, który pozwala dostrzec nawet

najdrobniejsze szczegóły pomimo panujących

dokoła ciemności.

Szeroki kąt wiązki światła

Szeroki kąt wiązki światła (90°) umożliwia

oświetlanie dużych obszarów pracy.

5-krotnie dłuższe działanie akumulatora

Lampa RCH6 jest wyposażona w akumulator

o zaawansowanej technologii. Wytrzymuje 5-

krotnie dłużej niż tradycyjne akumulatory,

oferując 1500 cykli ładowania zamiast

standardowych 300. Ten akumulator

wystarczy na cały okres eksploatacji lampy

warsztatowej LED!

Nowy, zaawansowany akumulator

Lampa warsztatowa LED RCH6 jest

wyposażona w akumulator o zaawansowanej

technologii, który umożliwia działanie przez

maks. 4,5 godziny w trybie oszczędnym i

niezwykle szybkie ładowanie w czasie poniżej

1 godziny. Ta wytrzymała lampa warsztatowa

LED będzie gotowa do użycia w krótkim

czasie i stanie się Twoim towarzyszem na

długo.

Wysoka odporność — IP54 i IK07

Nasza lampa warsztatowa LED RCH6 ma

certyfikat odporności na mocne uderzenia,

wodę, kurz i rozpuszczalniki IK07. Spełnia

również wymogi standardu IP54.

Informacje dotyczące zamówień

Numer zamówieniowy: LPL38X1

Kod zamówienia: 39607231

Charakterystyka elektryczna

Pojemność baterii/akumulatora: 1800 mAh

Czas ładowania akumulatora: Do 1 h

Czas działania akumulatora: Do 4,5 godziny

Rodzaj baterii/akumulatora: Lit

Rodzaj wtyczki: UE

Źródło zasilania: Funkcja ładowania

Moc: Do 3,7 W

Napięcie: 5 V

Właściwości światła

Kąt rozsyłu: 90 stopnie

Temperatura barwowa: Do 6000 K

Trwałość źródła światła LED: 10000 h

Moc strumienia świetlnego: 130 lumen

Moc strumienia świetlnego (tryb

ekologiczny): 70 lumen

Informacje o opakowaniu zewnętrznym

Wysokość: 15,5 cm

Długość: 14 cm

Szerokość: 18,5 cm

Dane opakowania

EAN3: 8727900396089

Informacje o zapakowanym produkcie

Wysokość: 6,2 cm

Długość: 12,6 cm

Waga z bateriami: 90 g

Szerokość: 4,6 cm

Wymiary: Małe wymiary

Opis produktu

Stopień ochrony przed uderzeniami (IK): IK07

Stopień ochrony przed penetracją (IP): IP54

Magnes: Mocny magnes na spodzie

Liczba źródeł światła LED: 3

Temperatura eksploatacji: Od -10 do 50 °C

Regulowany kierunek światła: Obrotowa

głowica (90°)

Odporność na:: tłuszcz, olej, rozpuszczalniki

Technologia: LED

Opaska

Seria: RCH

Informacje marketingowe

Najważniejsza cecha produktu: Dwa tryby

działania— lampa kieszonkowa i czołowa
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