
Lanternă compactă de
buzunar şi de cap RCH6

LED Inspection lamps

 
Apl. dublă: lanternă de buzunar
& cap

130 lm pentru 2,5 ore de
iluminat

Baterie nouă, avansată

Cu LED de calitate superioară

 
LPL38X1

Vezi mai bine, lucrezi mai bine
Lanternă compactă de buzunar şi de cap, cu LED

Lanterna de inspecţie Philips RCH6 cu LED este proiectată pentru toate activităţile

de inspecţie rapidă. Forma compactă şi lumina puternică, de 130 lm, oferă

funcţionalitate crescută produsului. Iar banda de cap (furnizată) permite iluminatul

fără a avea mâinile ocupate.

Funcţie dublă, de lanternă de buzunar şi de cap

Design revoluţionar, cu aplicaţie dublă, ca lanternă de buzunar şi de cap

Cap de lampă pivotant la 90°

Magnet puternic în partea posterioară şi bandă de cap, pentru utilizare cu mâinile

libere

Lampă Find-Me roşie în mod stand-by

Lumină intensă, superioară

Învinge întunericul cu lumină naturală delicată

Lanternă LED Philips de mare putere, de până la 130 de lumeni

Unghi larg al fasciculului: 90°

Baterie foarte durabilă, cu încărcare rapidă

Durată de viaţă a bateriei de 5 ori mai mare

Baterie nouă, avansată – Autonomie îndelungată şi încărcare extrem de rapidă

Rezistenţă superioară

Rezistenţă la impact şi la solvenţi – IK07 şi IP54



Lanternă compactă de buzunar şi de cap RCH6 LPL38X1

Repere Specificaţii
Design multifuncţional şi subţire

Designul unic al lanternei de inspecţie RCH6

cu LED permite utilizarea extrem de flexibilă.

Având dimensiunile unui pachet de cărţi de

joc, încape în orice buzunar şi poate fi purtată

şi ca lampă de cap, pentru iluminat fără a

avea mâinile ocupate.

Cap de lampă pivotant

Mulţumită capului de lampă pivotant la 90°,

poţi ajusta unghiul şi direcţia de iluminare

conform necesităţilor.

Magnet puternic şi bandă de cap

Cu noul magnet puternic, ai posibilitatea de a

ataşa instrumentul pe suprafeţe de metal,

pentru a putea efectua operaţii de întreţinere

având mâinile libere. Banda de cap îţi permite

să utilizezi lanterna de inspecţie cu LED ca

lanternă de cap.

Lampă Find-Me roşie

Nu îţi mai pierde lampa niciodată, cu ajutorul

funcţiei noastre inovatoare Find-Me. Un LED

roşu menţine lampa de lucru vizibilă în modul

stand-by, fără a afecta autonomia bateriei.

Învinge întunericul

Lanternele profesionale de lucru de la Philips

sunt echipate cu LED-uri puternice, pentru o

lumină albă intensă şi un unghi al fasciculului

larg şi strălucitor, pentru a învinge întunericul.

Concepută pentru a optimiza claritatea şi

vederea, lumina albă de 6000 K

îmbunătăţeşte totodată confortul vizual,

pentru a lucra fără să-ţi oboseşti ochii.

Lanternă LED Philips de mare putere

LED-urile albe Philips de mare putere

generează 130 de lumeni, asigurându-te că

nu vei rămâne în întuneric atunci când vei

încerca să detectezi chiar şi cele mai mici

detalii.

Unghi larg al fasciculului

Unghiul larg al fasciculului de 90° îţi permite

să iluminezi zone mari de lucru.

Durată de viaţă a bateriei de 5 ori mai mare

RCH6 dispune de o tehnologie avansată a

bateriilor. Aceasta durează de 5 ori mai mult

decât bateriile reîncărcabile tradiţionale,

oferind 1500 de cicluri de încărcare, în loc de

300, cât este numărul standard de încărcări.

Această baterie va rezista pe întreaga durată

de viaţă a lanternei tale de inspecţie cu LED!

Baterie nouă, avansată

Lanterna de inspecţie RCH6 cu LED

reîncărcabilă dispune de tehnologia avansată

a bateriilor, pentru o autonomie îndelungată,

de până la 4,5 ore în modul economic şi de

încărcare extrem de rapidă, în mai puţin de 1

oră. Această lanternă de inspecţie cu LED

luminează timp îndelungat şi este rapid gata

de utilizare.

Robusteţe – IP54 şi IK07

Lanterna noastră de inspecţie RCH6 cu LED

este certificată conform standardului IK07 ca

fiind rezistentă la impacturi puternice şi la

apă, la praf şi la solvenţi. Respectă standardul

IP54

Informaţii privind comandarea

Nr. comandă: LPL38X1

Cod de comandă: 39607231

Caracteristici electrice

Capacitate baterie: 1800 mAh

Timp de încărcare a bateriei: Până la 1 ore

Timp de funcţionare a bateriei: Până la 4,5

ore

Tip baterie: Litiu

Tip de priză: UE

Sursă de alimentare: Reîncărcabilă

Putere: Până la 3,7 W

Tensiune: 5 V

Caracteristicile fotometrice

Unghiul fasciculului: 90 grad

Temperatură culoare: Până la 6000 K

Durata de viaţă a LED-urilor: 10000 ore

Flux luminos: 130 lumen

Lumină generată (Eco): 70 lumen

Informaţii de pe ambalajul exterior

Înălţime: 15,5 cm

Lungime: 14 cm

Lăţime: 18,5 cm

Informaţii ambalaj

EAN3: 8727900396089

Informaţii despre produsul ambalat

Înălţime: 6,2 cm

Lungime: 12,6 cm

Greutate cu baterii: 90 g

Lăţime: 4,6 cm

Dimensiuni: Compact

Descrierea produsului

Evaluarea protecţiei la impact (IK): IK07

Coeficient de protecţie împotriva penetrării

(IP): IP54

Magnet: Magnet inferior puternic

Număr LED-uri: 3

Temperatură de funcţionare: De la -10 la

50 °C

Lumină orientabilă: Cap de lampă pivotant la

90°

Rezistent la: grăsime, ulei, solvenţi de atelier

Tehnologie: LED

Bandă pentru cap

Gamă: RCH

Specificaţii pentru comercializare

Caracteristici produs: Mod dublu: lanternă de

buzunar şi de cap
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