
 

MDLS CRI MATCHLINE
LPL40 - 3 módulos

Professional

 
Igual à luz natural do dia

Iluminação de 360° - 1500/750

lúmens

Bateria ultradurável

Alta resistência IK07/IP54

 

LPL403MODX1

Verdadeira combinação de cores. Projetado para
profissionais.
Lâmpada de LED multidirecional de 3 módulos para oficina

de pintura

Perfeita para verificações rápidas de cores e trabalhos de pintura maiores, a

Philips MatchLine MDLS CRI é uma luz de trabalho LED multifuncional. A luz

branca potente de 3 módulos separados permite o controle de luz em 360° para

uma verdadeira combinação de cores e um acabamento superior.

Potência e cobertura da luz - Sem sombras

Corresponda as cores facilmente como se estivesse trabalhando à luz do dia

Alto índice de processamento de cor de 92 reflete a cor de modo natural

Saia das sombras com uma cobertura de luz completa de 360°

LED de alta qualidade e saída de luz em duas etapas: 1500 lm/750 lm

Filtro fosco reduz os reflexos para atenuar o esforço para seus olhos

Sem o uso das mãos e bateria duradoura

Trabalhe com as mãos livres enquanto controla facilmente a direção da luz

Bateria recarregável avançada fornece 5x mais carga

Alta resistência

Luz potente resistente a choque, água e poeira – IK07 e IP54

Altamente resistentes a produtos químicos e a solventes presentes nas oficinas de

pintura



MDLS CRI MATCHLINE LPL40 - 3 módulos LPL403MODX1

Destaques
Cores refletidas como se estivessem à luz do

dia

Com a mais recente tecnologia LED, as

Lumileds Luxeon SMD, a Philips MatchLine

MDLS IRC fornece potente luz branca, alto

índice de processamento de cor e

temperatura de cor de luz do dia natural de

6000K. Isso significa que com a MatchLine

MDLS, você pode trabalhar em sua pintura,

polir, limpar ou estudar como se você

estivesse trabalhando ao ar livre em um dia

ensolarado. E a lâmpada não é projetada

apenas para fornecer uma visão mais clara; a

luz branca mais suave também é mais suave

aos olhos, reduzindo a fadiga enquanto você

trabalha.

Alto índice de processamento de cor

Quanto maior o índice de processamento de

cor (IRC), mais fácil identificar a cor certa.

Lâmpadas com um baixo IRC fazem com que

algumas cores não sejam refletidas como com

a luz natural. As fontes de luz com um IRC de

90 ou acima são melhores para a realização

de tarefas que requerem opções de cores

mais precisas. Equipada com LEDs Lumileds

Luxeon, a Philips MatchLine MDLS fornece

luz de IRC 92. Com uma potente fonte de luz

como esta, você pode ter certeza de que está

revelando cores verdadeiras. Assim, você

identificará rapidamente a cor de que precisa,

sem usar um espectrômetro, deixando os

erros de correspondência de cores para seus

concorrentes.

Iluminação completa de 360°

Quando a qualidade do trabalho de pintura é

importante, sombras são simplesmente

inaceitáveis. Como a Philips MatchLine MDLS

vem com três módulos luz separados, você

pode projetar a luz para fornecer uma

cobertura de 360°, sem sombras. E, graças às

cabeças giratórias de 300° de cada módulo, a

MDLS proporciona uma direção de luz

superior para garantir um acabamento

impecável.

Luz LED Philips de alta qualidade

Cada módulo da Philips MatchLine MDLS

oferece uma escolha de dois modos de

iluminação. O modo de amplificação mais

potente oferece 500 lúmens e é perfeito para

a verificação do mais finos detalhes da

pintura. Para obter mais necessidades de

iluminação no dia a dia (e para fazer com que

a bateria dure mais), o modo normal oferece

a você 250 lúmens. E se uma luz mais intensa

é necessária, basta combinar os três módulos

em conjunto para obter uma iluminação

extremamente potente de 1500 lúmens.

Filtro fosco protege os olhos

Quando você precisa olhar para uma

superfície reflexiva sob uma luz forte por

muito tempo, seus olhos podem facilmente se

tornar cansados e irritados. A Philips

MatchLine MDLS vem equipada com um filtro

fosco que protege seus olhos, reduzindo o

brilho e os reflexos espelhados. Então você

pode trabalhar mais confortavelmente por

mais tempo.

Experiência superior sem o uso das mãos

Graças à cabeça giratória de 300° de cada

módulo, a Philips MatchLine MDLS oferece a

você controle total da direção da luz. E com

gancho de fixação pesado e um ímã em cada

módulo, você pode pendurar, prender ou fixar

cada módulo em qualquer superfície quando

precisar. Desse modo, você pode trabalhar

com luz brilhante facilmente ajustável tendo

as duas mãos livres.

Nova bateria avançada

Ao comprar uma ferramenta recarregável,

você quer saber se bateria irá durar. A Philips

MatchLine MDLS vem com uma avançada

pilha que dura 5x mais do que as pilhas

recarregáveis tradicionais. Com 1500 ciclos de

recarga, em vez do padrão de 300, você

obtém o equivalente a aproximadamente

cinco anos de uso contínuo, reduzindo custos

de substituição. E é frustrante quando uma

bateria acaba na metade de um trabalho.

Depois de uma carga completa em menos de

três horas, você obtém mais de seis horas de

uso contínuo no modo normal. Isso significa

qualidade de iluminação para a maior parte

do dia de trabalho.

Luz potente feita para durar

Conforme o padrão internacional IK07, o

gabinete da MatchLine MDLS é robusto e

projetado para suportar os mais difíceis

ambientes de trabalho. Como sabemos que

mesmo os trabalhadores mais cuidadosos

acidentalmente deixam cair suas ferramentas

de vez em quando, a MDL também é

fabricada com solda ultrassônica e vedação

múltipla que garante alta resistência a água e

poeira no padrão internacional IP54.

Altamente resistentes a produtos químicos

Mesmo com seu design de qualidade e

acabamento superior, o gabinete externo

impermeável da Philips MatchLine MDLS é

altamente resistente a produtos químicos e

solventes de oficina. Assim, essa ferramenta

pode viver feliz nas difíceis condições de

trabalho de qualquer oficina de pintura.
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Especificações
Informações do pedido

Entrada do pedido: LPL403MODX1

Código do pedido: 39627066

Características elétricas

Capacidade da bateria: 1.800 mAh

Tempo de carregamento da bateria: 1

lâmpada 1 hora/3 lâmpadas 2 horas

Tipo de bateria: Lítio

Tipo de plugue: Entrada CC

Fonte de alimentação: Bateria recarregável

Potência em watts: 5 W

Voltagem: 3,2 V

Tempo de funcionamento da bateria: 1h/2,5h

Características da luz

Ângulo de feixe: 60° grau

Ângulo de feixe (pointer): ND grau

Duração do LED: Até 50000 horas

Saída de luz: 1.500 lumea

Saída de luz (Eco): 750 lumea

Informações na embalagem externa

Peso bruto por peça: 2158 g

Altura: 14,7 cm

Comprimento: 34,0 cm

Largura: 16,2 cm

Informações da embalagem

EAN3: 8727900396287

Informações do produto fornecido

Altura: 34,0 cm

Comprimento: 16,2 cm

Quantidade no pacote / quantidade mínima: 1

Peso com o cabo: 1920 g

Peso sem o cabo: 1797 g sem adaptador (1

lâmpada 223) g

Largura: 14,7 cm

Descrição do produto

Gancho

Classificação de proteção contra impacto (IK):

IK07

Ímã

Materiais e acabamento: Textura de plástico e

borracha

Número de LEDs: 7

Temperatura de operação: Lâmpada -20º a

60 °C

Luz articulável

Resistente a: solventes de oficinas, Produtos

químicos

Tecnologia: LED

Alça: ND

Linha: Profissional
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