
 

PJH20
Professional

 
Jako na denním světle

2300 lm Boost / 1200 lm Eco

Nabíjecí a s dlouhým kabelem

Vysoká odolnost – IK09/IP67

 

LPL39X1

Opravdová shoda barev. Vyvinuto pro profesionály.
Dobíjecí projektor LED pro barvírny

Pracovní svítidlo LED Philips MatchLine PJH20 je dokonalou volbou pro rychlé kontroly barev a velké zakázky

barvení. Dva jasné světelné režimy vám pomohou dosáhnout kvalitního výsledku. Navíc můžete snadno přepínat

mezi bateriovým a kabelovým zdrojem.

Prvotřídní, pohodlné jasné světlo

Jednoduše rozpoznávejte barvy, jako byste pracovali při denním světle

Vysoký index podání barev 92 odhalí skutečnou barvu

Světelný režim ve dvou krocích (2300/1200 lumenů) pro více použití

90° úhel širokého paprsku k osvětlení celé pracovní oblasti

Matný filtr omezuje oslnění a zmírňuje tak námahu očí

Dvojitý zdroj napájení – baterie a kabel

Snadné přepínání mezi nabíjecím a kabelovým zdrojem napájení

Vysoká odolnost a univerzálnost

Robustní svítilna je odolná vůči otřesům, vodě a prachu – třída IK09 a IP67

S praktickým držákem na stativ jednoduše nastavíte pro nejlepší osvětlení

Využijte výhodu flexibility svítilny s 5 metry kabelu



PJH20 LPL39X1

Přednosti Specifikace
Rozpoznávejte barvy jako za denního světla

Díky využití nejnovějších zářivek Lumiled a

technologie Luxeon SMD LED poskytuje

svítidlo Philips MatchLine PJH20 silné bílé

světlo, vysoký index podání barev a teplotu

skutečného denního světla 6000 K. To

znamená, že se svítidlem MatchLine PJH20

můžete pracovat v nátěrové, lakovací, čisticí

nebo přípravné zóně, jako byste pracovali

venku za jasného slunečného dne. A svítidlo

není určeno jen k tomu, aby umožnilo lepší

vidění; měkčí bílé světlo je také šetrnější

k očím a snižuje únavu při práci.

Vysoký index podání barev

Čím vyšší je index podání barev (CRI), tím

snazší je určit správnou barvu. Svítidla

s nízkou hodnotou CRI způsobují, že některé

barvy vypadají nepřirozeně. Pro úkoly

vyžadující co nejpřesnější přiřazení barev jsou

nejlepší světelné zdroje s hodnotou CRI 90

nebo vyšší. Svítidlo Philips MatchLine PJH20

vybavené 48 diodami LED Lumiled Luxeon

poskytuje světlo s hodnotou CRI 92. S takto

výkonným světelným zdrojem můžete mít

jistotu, že uvidíte skutečnou barvu. Snadno a

rychle tak i bez použití spektrometru poznáte

potřebnou barvu. A chyby v rozpoznávání

barev můžete přenechat konkurenci.

Světelný režim pro více použití ve dvou

krocích

S osvětlením Philips MatchLine PJH20

můžete světelný výkon upravit podle svých

potřeb. Výkonnější režim Boost poskytuje

2300 lumenů, což se skvěle hodí k osvětlení

velké oblasti, rozpoznání skutečných barev

nebo kontrole drobnějších detailů zakázky

barvení. A v normálním režimu získáte

1200 lumenů, což je světlo jasné, ale měkčí,

vhodné pro každodenní práci při zachování

delší životnosti baterie.

90° úhel širokého paprsku

90° úhel širokého paprsku osvětluje části

karoserie vozidla rovnoměrným a neměnným

světlem. Nejenže vidíte drobnější detaily a

všimnete si nedokonalostí, ale můžete na

jeden zátah pracovat s větší oblastí.

Matný filtr chrání oči

Když se musíte při silném osvětlení dlouho

dívat na reflexivní povrch, může snadno dojít

k únavě a podráždění očí. Svítidlo Philips

MatchLine PJH20 se dodává s matným

filtrem, který oči chrání tím, že zmírňuje

oslnění a zrcadlové odrazy. Můžete tak

pohodlněji pracovat po delší dobu.

Dvojitý zdroj napájení – baterie a kabel

Chcete maximální svobodu pohybu po dílně?

Žádný problém. Stačí odpojit kabel svítidla

PJH20 a přepnete na bateriový zdroj. Na

lithiovou baterii získáte výkonné osvětlení až

na pět hodin. Pokud potřebujete nepřetržité

světlo na delší, složitější práci, můžete

svítilnu vždy znovu zapojit a využívat svítidlo

Philips PJH20 jako kabelový projektor.

Robustní svítilna, která vydrží

Kryt svítidla MatchLine PJH20, který

odpovídá mezinárodnímu standardu IK09, je

robustní a navržený tak, aby obstál i

v nejnáročnějším pracovním prostředí. Protože

víme, že i ti nejopatrnější pracovníci své

nástroje čas od času omylem upustí. A díky

odolnosti vůči vodě podle standardů IP67 a

povrchu odolnému vůči chemikáliím a

dílenským rozpouštědlům můžete mít jistotu,

že svítidlo MatchLine PJH20 je osvětlovací

nástroj vytvořený tak, aby vydržel dlouho.

Snadné upevnění na stativ

Svítidlo MatchLine PJH20 se dodává

s praktickým držákem na stativ, takže můžete

projektor snadno nastavit tak, aby mělo

osvětlení nejlepší možný směr. Jednoduše

nastavte světlo do ideální pozice pro danou

práci a pak se do toho pusťte.

Vybaveno 5metrovým kabelem

Pracovat s krátkými kabely může být

nepříjemné, zejména v barvírně, kde je třeba

využívat nástroje flexibilně. Svítilna MatchLine

PJH20 se dodává s 5 metry silného,

robustního kabelu, můžete tedy světelný

projektor zapojit a používat, kdekoli je v dílně

třeba.

Informace pro objednávání

Zadání obj.: LPL39X1

Objednací kód: 39609631

Elektrické vlastnosti

Kapacita baterie: 7800 mAh

Doba nabíjení baterie: 3,5 hodin

Typ baterie: Lithium

Typ zástrčky: stejnosměrný

Zdroj napájení: Nabíjecí baterie

Příkon: 20 W

Napětí: 8,4 V

Doba provozu na baterie: 2 h/4 h

Charakteristika světla

Úhel paprsku: 90° stupeň

Úhel paprsku (ukazatel): Neuvedeno stupeň

Životnost diody LED: Až 50 000 hodin

Světelný výstup: 2300 lumen

Světelný výstup (režim Eco): 1200 lumen

Informace na vnějším balení

Hrubá hmotnost jednoho kusu: 1 800 g

Výška: 9,5 cm

Délka: 37 cm

Šířka: 26,0 cm

Údaje na obalu

EAN3: 8727900396102

Informace na obalu výrobku

Délka kabelu: 5 m

Výška: 5,8 cm

Délka: 20,3 cm

Množství v balení / MOQ: 6

Hmotnost s kabelem: 1900 g

Hmotnost bez kabelu: 1 350 g

Šířka: 20,2 cm

Popis výrobku

Háček: Ne

Třída ochrany proti nárazu (IK): IK09

Magnet: Ne

Materiály a povrchová úprava: hliník a

polykarbonát

Počet diod LED: 48

Provozní teplota: svítilna -20 °C až 60 °C

Světlo s možností orientace

Odolnost vůči těmto látkám: dílenská

rozpouštědla, Chemikálie

Technologie: LED

Pásek na hlavu: Neuvedeno

Řada: Profesionální
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