
 

MDLS CRI MATCHLINE
LPL40 3-module

Professional

 
Komt overeen met echt daglicht

360° verlichting - 1500/750 lm

Ultraduurzame accu

Grote weerstand IK07/IP54

 

LPL403MODX1

Echt bijpassende kleur. Ontworpen voor
professionals.
Multidirectionele LED-lamp met 3 modules voor spuiterij

De Philips MatchLine MDLS CRI is een alles-in-één LED-werklamp die perfect

geschikt is voor snelle kleurcontroles en grotere spuitklussen. Dankzij het krachtige

witte licht uit 3 aparte modules hebt u 360° licht zodat u de kleuren perfect op

elkaar kunt afstemmen en kunt zorgen voor een superieure afwerking.

Kracht en bereik van het licht — schaduwvrij

Combineer eenvoudig kleuren alsof u werkt bij daglicht

Hoge kleurweergave-index van 92 toont werkelijke kleuren

Kom uit de schaduw met 360° volledige lichtdekking

Hoogwaardige LED en tweetraps lichtopbrengst: 1500 lm/750 lm

Mat filter vermindert schittering om de belasting van uw ogen te verminderen

Handsfree en geavanceerde accu

Werk handsfree terwijl u eenvoudig de richting van de verlichting regelt

Geavanceerde oplaadbare accu gaat 5x langer mee

Hoge weerstand

Robuuste lamp die schokbestendig en water- en stofdicht is – IK07 en IP54

Zeer goed bestand tegen chemische stoffen en oplosmiddelen in spuitbedrijven
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Kenmerken
Combineer kleuren als bij daglicht

De Philips MatchLine MDLS CRI is voorzien

van de nieuwste Lumileds, Luxeon SMD LED-

technologie, en levert krachtig wit licht, een

hoge kleurweergave-index en een

kleurtemperatuur van echt daglicht (6000 K).

Dit betekent dat u met de MatchLine MDLS

kunt lakken, polijsten, reinigen of

voorbereiden alsof u buitenshuis werkt op een

zonnige dag. Daarnaast is de lamp is niet

alleen ontworpen om u beter zicht te geven,

maar is die door het zachtere witte licht ook

aangenamer voor uw ogen, waardoor u

minder vermoeid raakt terwijl u werkt.

Hoge kleurweergave-index

Hoe hoger de kleurweergave-index (CRI), hoe

gemakkelijker het is om de juiste kleur te

bepalen. Lampen met een lage CRI-waarde

laten bepaalde kleuren onnatuurlijk uitzien.

Lichtbronnen met een CRI van 90 of hoger

zijn het beste voor taken waarbij een

maximale overeenstemming van kleuren is

vereist. De Philips MatchLine MDLS is

voorzien van Lumileds Luxeon LED's en levert

licht van CRI 92. Met een krachtige lichtbron

als deze kunt u er zeker van zijn dat u de

werkelijke kleuren ziet. Zo kunt u snel de kleur

vinden die u nodig hebt zonder gebruik van

een spectrometer. Laat de fouten op het

gebied van bijpassende kleuren over aan uw

concurrenten.

360° volledige verlichting

Als de kwaliteit van de lakwerkzaamheden

belangrijk is, zijn schaduwen gewoon

onacceptabel. Doordat de Philips MatchLine

MDLS wordt geleverd met drie afzonderlijke

verlichtingsmodules, kunt u het licht zodanig

projecteren, dat u 360° lichtdekking hebt

zonder schaduwen. En doordat de kop van

elke module 300° draaibaar is, kunt u de

MDLS beter richten, waardoor u een

onberispelijke afwerking kunt realiseren.

Hoogwaardig Philips LED-licht

Elke module van Philips MatchLine MDLS

biedt de keuze uit twee verlichtingsmodi. De

krachtigere boostmodus levert 500 lumen en

is perfect voor het controleren van de fijnere

details van de lak. Voor dagelijks gebruik (en

om te zorgen dat de accu langer meegaat), is

er de normale modus, die 250 lumen levert.

En als er intensere verlichting nodig is,

combineert u de drie modules simpelweg voor

een zeer krachtige opbrengst van 1500 lumen.

Mat filter beschermt uw ogen

Wanneer u te lang naar een reflecterend

oppervlak onder een sterke lamp moet kijken,

kunnen uw ogen gemakkelijk moe en

geïrriteerd raken. De Philips MatchLine MDLS

is uitgerust met een mat filter, dat uw ogen

beschermt door schittering en spiegelachtige

weerkaatsingen te verminderen. U kunt dus

langer comfortabel werker.

Superieure handsfree-ervaring

Dankzij de 300° draaibare kop van elke

module biedt de Philips MatchLine MDLS u

volledige controle over de verlichtingsrichting.

En door de ingebouwde klemhaak voor zwaar

gebruik en de magneet van elke module, kunt

u elke module ophangen, vastklemmen of

bevestigen op ieder gewenst oppervlak. Zo

kunt u werken met eenvoudig aan te passen

helder licht, met beide handen vrij.

Nieuwe, geavanceerde accu

Bij aanschaf van een oplaadbare

gereedschap, wilt u weten dat de batterij lang

genoeg meegaat. De Philips MatchLine MDLS

wordt geleverd met een geavanceerde accu

die gaat 5x langer meegaat dan traditionele

oplaadbare accu's. Met 1500 keer laadcycli in

plaats van de standaard 300, krijgt u het

equivalent van ongeveer vijf jaar continu

gebruik, wat de vervangingskosten aanzienlijk

verlaagt. Daarnaast kent u ongetwijfeld de

frustratie wanneer een accu halverwege de

werkzaamheden leeg is. Na een volledig

laadcyclus van minder dan drie uur, krijgt u

meer dan zes uur ononderbroken gebruik in

de normale modus. Dit betekent

hoogwaardige verlichting gedurende het

grootste gedeelte van de werkdag.

Robuuste, duurzame lamp

De behuizing van de MatchLine MDLS, die

voldoet aan de internationale norm IK07, is

robuust en ontworpen om bestand te zijn

tegen de zwaarste werkomgevingen, omdat

wij weten dat zelfs de voorzichtigste

personen hun gereedschap soms laten vallen.

Daarnaast is de MDLS gemaakt met

ultrasoon lassen en voorzien van meervoudige

afdichting, waardoor een grote

mate water- en stofdichtheid worden

verkregen conform de internationale

beschermingsklasse IP54.

Zeer goed bestand tegen chemische stoffen

Zelfs met zijn hoogwaardige ontwerp en

superieure afwerking is de waterdichte

behuizing van de Philips MatchLine MDLS

zeer goed bestand tegen chemische stoffen

en oplosmiddelen in de werkplaats. Dit

gereedschap kan daarom probleemloos

worden gebruikt in de zware

werkomstandigheden van elk spuitbedrijf.



MDLS CRI MATCHLINE LPL40 3-module LPL403MODX1

Specificaties
Bestelinformatie

Bestelnummer: LPL403MODX1

Bestelcode: 39627066

Elektrische kenmerken

Batterijcapaciteit: 1800 mAh

Oplaadtijd van batterij: 1 lamp 1 uur /3

lampen 2 uur

Batterijtype: Lithium

Type stekker: DC

Voedingsbron: Oplaadbare batterij

Wattage: 5 W

Voltage: 3,2 volt

Gebruikstijd accu: 1 uur/2,5 uur

Lichtkenmerken

Lichthoek: 60° graad

Lichthoek (aanwijzer): n.v.t. graad

LED-levensduur: Tot 50.000 uur

Lichtopbrengst: 1500 lumen

Lichtopbrengst (Eco): 750 lumen

Verpakkingsinformatie

Brutogewicht per stuk: 2158 g

Hoogte: 14,7 cm

Lengte: 34,0 cm

Breedte: 16,2 cm

Gegevens van de verpakking

EAN3: 8727900396287

Verpakkingsinformatie

Hoogte: 34,0 cm

Lengte: 16,2 cm

Verpakkingshoeveelheid / MOQ: 1

Gewicht incl. kabel: 1920 g

Gewicht zonder kabel: 1797 g zonder adapter

(1 lamp 223) g

Breedte: 14,7 cm

Productbeschrijving

Haak

Beschermingsklasse tegen schokken (IK): IK07

Magneet

Materiaal en afwerking: Kunststof en

rubber/structuur

Aantal LEDs: 7

Gebruikstemperatuur: Lamp: -20° tot 60 °C

Draaibaar licht

Bestand tegen: oplosmiddelen, Chemicaliën

Technologie: LED

Hoofdband: n.v.t.

Collectie: Professioneel
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