
 

PJH20
Professional

 
Täysin päivänvaloa vastaava

tehotila 2 300 lm , Eco-tila
1 200 lm

ladattava, mukana pitkä
virtajohto

Kestävä: IK09- ja IP67-luokitus

 

LPL39X1 Värillä on väliä. Ammattilaistason työvalo.
Ladattava LED-projektorivalaisin automaalaamoihin

Philipsin MatchLine PJH20 LED -työvalo sopii erinomaisesti niin pikaisiin

väritarkastuksiin kuin suurempiin maalaustöihin. Laadukkaan lopputuloksen

takaavat kaksi kirkasta valotila-asetusta, ja virtalähde on helppo vaihtaa akusta

verkkovirtaan.

Laadukas ja kätevä kirkas valo

Saat värisävyt sointumaan yhteen päivävaloa vastaavan valon avulla

Erinomainen värintoistoindeksi paljastaa todelliset värit

Kaksi valoasetusta (2 300 ja 1 200 lumenia) monipuoliseen käyttöön

90 asteen valokeila valaisee koko työskentelyalueen

Mattasuodatin vähentää häikäisyä ja silmien rasitusta

Akku ja verkkovirtajohto

Vaihda virtalähde helposti akusta verkkovirtaan

Erittäin kestävä ja monikäyttöinen

Vankkatekoinen IK09- ja IP67-luokan valo on iskunkestävä sekä pöly- ja vesitiivis

Kätevä kolmijalkainen jalusta on helppo sijoittaa parhaaseen sijaintiin.

5 metrin johto tekee valon käytöstä joustavaa



PJH20 LPL39X1

Kohokohdat Tekniset tiedot
Värisävyt vastaavat toisiaan myös

päivänvalossa

Lumiledsin uusimmalla Luxeon SMD LED -

tekniikalla varustettu Philipsin MatchLine

PJH20 -työvalo tuottaa voimakkaan valkoisen

valon. Valon värintoistoindeksi on

erinomainen, ja sen 6 000 K:n värilämpötila

vastaa päivänvaloa. MatchLine PJH20 -

työvalo luo aurinkoista päivää vastaavat valo-

olosuhteet, mikä helpottaa tarkkoja maalaus-,

kiillotus-, puhdistus- ja valmistelutöitä.

Työvalo ei ainoastaan

paranna työn tarkkuutta, vaan sen

pehmeämpi valo vähentää myös silmien

rasittumista.

Erinomainen värintoistoindeksi

Erinomainen värintoistoindeksi (CRI)

helpottaa oikean värisävyn tunnistamista,

sillä matala CRI-arvo saa tietyt värit

näyttämään epäluonnollisilta. Parhaan

värisävyjen vastaavuuden takaavat valot,

joiden CRI-arvo on yli 90. 48:lla Lumiledsin

Luxeon-LED-polttimolla varustetun Philipsin

MatchLine PJH20 -työvalon CRI-arvo on 92.

Näin tehokasta valoa käyttäessäsi voit olla

varma, että värit näkyvät luonnollisina.

Oikean värisävyn löytäminen on helppoa ja

nopeaa jopa ilman spektrometriä. Päihitä

kilpailijasi virheettömillä väreillä!

Kaksi valoasetusta monipuoliseen käyttöön

Voit säätää Philipsin MatchLine PJH20 -

työvalon valovirran tarpeidesi mukaan. 2 300

lumenin tehotila valaisee erinomaisesti myös

suuremman alueen ja sopii hyvin värisävyn

tarkistamiseen ja tarkkuutta vaativien

yksityiskohtien työstämiseen. 1 200 lumenin

normaalitila säästää akkuvirtaa, mutta

tuottaa silti kirkkaan ja pehmeän työvalon.

90 asteen valokeila

Laaja 90 asteen valokeila valaisee ajoneuvon

korin osat tasaisesti. Sen ansiosta löydät

pienimmätkin virheet ja voit työstää

suurempaa aluetta yhdellä kertaa.

Mattasuodatin suojelee silmiä

Silmät väsyvät ja rasittuvat helposti, jos

joutuu katsomaan heijastavaa pintaa pitkään

voimakkaassa valossa. Philipsin MatchLine

PJH20 -työvalo on varustettu

mattasuodattimella, joka suojelee silmiä

häikäisyä ja heijastuksia vähentämällä. Voit

työskennellä mukavasti pidempään!

Akku ja verkkovirtajohto

PJH20-työvalon ansiosta voit liikkua vapaasti

töitä tehdessä, sillä virtalähde on helppo

vaihtaa verkkovirrasta akkuun. Työvalon

litiumakku tuottaa voimakasta valoa jopa viisi

tuntia. Pitkien ja vaativien työrupeamien

aikana voit aina liittää Philipsin PJH20:n

takaisiin verkkovirtaan johdon avulla.

Vankkatekoinen ja kestävä valo

MatchLine PJH20 -työvalon vankka kotelo on

kansainvälisen IK09-luokituksen mukainen ja

kestää vaativimmissakin työolosuhteissa.

Iskunkestävyys suojaa valoa kolhuilta, sillä

työkalut lipeävät välillä jopa huolellisimpien

työntekijöiden käsistä. IP67-kotelointiluokan

mukainen vesitiiviys sekä kemikaaleja ja

liuottimia kestävä pinta varmistavat, että

MatchLine PJH20 -työvalo kestää käytössä.

Helppo kiinnittää jalustaan

MatchLine PJH20:n toimitukseen kuuluu

kätevä kolmijalkainen jalusta, jonka avulla

projektorivalo on helppo sijoittaa ja suunnata

parhaalla mahdollisilla tavalla. Saat aina

täydellisesti työhön soveltuvan valon!

Varustettu 5 metrin johdolla

Lyhyet johdot voivat aiheuttaa päänvaivaa

erityisesti maalamoissa, joissa työkaluilta

vaaditaan joustavuutta. MatchLine PJH20 on

varustettu viiden metrin mittaisella paksulla

ja kestävällä johdolla, joten sitä on helppo

käyttää eri puolilla maalaamoa myös

verkkovirtaan kytkettynä.

Tilaustiedot

Tilausmerkintä: LPL39X1

Tilauskoodi: 39609631

Sähkötiedot

Akun kapasiteetti: 7800 mAh

Akun latausaika: 3,5 h

Akun/pariston tyyppi: litium

Virtapistokkeen tyyppi: DC

Virtalähde: ladattava akku

Teho: 20 W

Jännite: 8,4 V

Akun/pariston käyttöaika: 2/4 h

Valon ominaisuudet

Valon keilakulma: 90° astetta

Valon säteilykulma (kohdevalo): – astetta

LED-käyttöikä: jopa 50000 h

Valovirta: 2300 lm

Valovirta (Eco): 1 200 lm

Ulkopakkauksen tiedot

Kokonaispaino/pakkaus: 1 800 g

Korkeus: 9,5 cm

Pituus: 37,0 cm

Leveys: 26,0 cm

Pakkauksen tiedot

EAN3: 8727900396102

Pakatun tuotteen tiedot

Johdon pituus: 5 m

Korkeus: 5,8 cm

Pituus: 20,3 cm

Määrä pakkauksessa / tilauksen

vähimmäismäärä: 6

Paino johdon kanssa: 1900 g

Paino ilman johtoa: 1 350 g

Leveys: 20,2 cm

Tuotteen kuvaus

Koukku: ei

Iskunkestävyys (IK): IK09

Magneetti: ei

Materiaalit ja pinnoitus: alumiini ja PC-

muovi

LED-polttimoiden lukumäärä: 48

Käyttölämpötila: polttimo: –20 – +60 °C

Valon kääntyvyys

Kestää: kemiallisia liuottimia, kemikaaleja

Tekniikka: LED

Otsanauha: –

Valikoima: Ammattikäyttöön
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