
 

MDLS CRI MATCHLINE
LPL40 com 3 módulos

Professional

 
Correspondência à luz natural
real

Iluminação a 360° –

1500/750 lm

Bateria com carga
ultraduradoura

Alta resistência IK07/IP54

 

LPL403MODX1

Para cores verdadeiras. Concebido para
profissionais.
Lâmpada LED com 3 módulos multidireccionais para oficinas

de pintura

Perfeita para verificações rápidas de cores e tarefas de pintura maiores, a Philips

MatchLine MDLS CRI é uma luz de trabalho LED tudo-em-um. Uma luz branca

potente de 3 módulos separados que permite um controlo de luz a 360° para a

reprodução de cores verdadeiras e acabamentos de qualidade superior.

Potência e alcance da luz – Sem sombras

Reproduz facilmente as cores como se estivesse a trabalhar com luz natural

Índice elevado de reprodução de cores de 92 que revela cores reais

Saia das sombras com a abrangência total de luz de 360°

LED de alta qualidade e fluxo luminoso de dois níveis: 1500 lm/750 lm

Filtro mate diminui o brilho ofuscante para reduzir a fadiga ocular

Mãos-livres e bateria avançada

Mantenha as mãos livres enquanto trabalha e controle facilmente a direcção da luz

Bateria recarregável avançada proporciona 5x mais cargas

Alta resistência

Lâmpada robusta resistente a impactos, água e pó – IK07 e IP54

Alta resistência a químicos e solventes de oficinas de pintura
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Destaques
Reprodução de cores igual à luz natural

Equipada com os Lumileds mais actuais, uma

tecnologia LED Luxeon SMD, a Philips

MatchLine MDLS CRI fornece uma luz branca

potente, um elevado índice de reprodução de

cores e uma temperatura da cor de luz

natural real de 6000 K. Isto significa que com

a MatchLine MDLS pode trabalhar nas suas

zonas de pintura, polimento, limpeza ou

preparação como se estivesse a trabalhar ao

ar livre num dia de sol brilhante. E a lâmpada

não foi concebida apenas para lhe

proporcionar uma visão mais nítida, mas

também para ser mais delicada para os seus

olhos através da luz branca mais suave,

reduzindo a fadiga ocular enquanto trabalha.

Índice elevado de reprodução de cores

Quanto maior for o índice de reprodução de

cores (IRC), mais fácil é identificar a cor

correcta. As lâmpadas com um valor de IRC

baixo dão um aspecto pouco natural a

algumas cores. As fontes de luz com um IRC

igual ou superior a 90 são melhores para

tarefas que exijam uma correspondência mais

exacta das cores. Equipada com LEDs Luxeon

Lumileds, a Philips MatchLine MDLS emite

luz com um IRC de 92. Com uma fonte de luz

potente como esta, pode ter a certeza de que

está a ver cores reais. Assim, encontrará

rapidamente a cor de que necessita, sem

utilizar um espectrómetro. Deixe os erros de

correspondência de cores para os seus

concorrentes.

Iluminação total a 360°

Quando a qualidade do trabalho de pintura é

importante, as sombras são inaceitáveis.

Visto que a Philips MatchLine MDLS é

fornecida com três módulos de luz separados,

pode projectar luz para proporcionar uma

abrangência a 360° sem sombras. Graças às

cabeças rotativas a 300° de cada módulo, a

MDLS proporciona uma capacidade superior

de direccionamento da luz para assegurar que

obterá um acabamento perfeito.

Luz LED da Philips de alta qualidade

Cada módulo da Philips MatchLine MDLS

disponibiliza dois modos de luz. O modo de

luz intensa mais potente oferece

500 lúmenes e é perfeito para verificar os

pequenos pormenores da pintura. Para

necessidades de iluminação mais habituais (e

para poupar a carga da bateria), o modo

normal fornece 250 lúmenes. E se precisar de

uma luz ainda mais intensa, basta combinar

os três módulos para obter 1500 lúmenes

extremamente potentes.

Filtro mate protege os olhos

Quando tem de olhar para uma superfície

reflectora sob uma luz forte durante

demasiado tempo, os seus olhos podem ficar

facilmente cansados e irritados. A Philips

MatchLine MDLS está equipada com um filtro

mate que protege os seus olhos através da

redução do brilho ofuscante e dos reflexos

espelhados. Para poder trabalhar

confortavelmente durante mais tempo.

Experiência superior em mãos-livres

Graças à cabeça rotativa a 300° de cada

módulo, a Philips MatchLine MDLS

proporciona-lhe um controlo total da direcção

da luz. E com um gancho de fixação de uso

intensivo integrado e um íman em cada

módulo, pode pendurar, prender ou encaixar

cada módulo na superfície que necessitar.

Assim pode trabalhar sob uma luz brilhante

facilmente ajustável com ambas as mãos

livres.

Nova bateria avançada

Quando compra uma ferramenta recarregável,

quer ter a certeza de que a bateria irá durar.

A Philips MatchLine MDLS é

fornecida com uma bateria avançada que

dura 5x mais do que outras baterias

recarregáveis tradicionais. Com 1500 ciclos de

carregamento, em vez dos habituais 300,

obtém o equivalente a aproximadamente

cinco anos de utilização contínua – reduzindo

significativamente os custos de substituição.

Como é frustrante uma bateria ficar sem

carga a meio de um trabalho, depois de um

carregamento completo em menos de três

horas, terá mais de seis horas de utilização

contínua no modo normal. Isto assegura luz

de qualidade para a maior parte do dia de

trabalho.

Lâmpada robusta construída para durar

Em conformidade com a norma internacional

IK07, a estrutura da MatchLine MDLS é

robusta e foi concebida para enfrentar os

ambientes de trabalho mais exigentes, pois

sabemos que até os trabalhadores mais

cuidadosos deixam as suas ferramentas cair

acidentalmente de vez em quando. A MDLS é

fabricada com soldadura ultra-sónica e vários

isolamentos que garantem uma alta

resistência à água e ao pó, de acordo com a

norma internacional IP54.

Altamente resistente a produtos químicos

Com o seu design de qualidade e acabamento

superior, a estrutura exterior impermeável da

Philips MatchLine MDLS é extremamente

resistente a produtos químicos e solventes de

oficina. Assim, esta ferramenta terá uma

longa vida nas condições de trabalho difíceis

de uma oficina de pintura.
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Especificações
Informações sobre encomendas

Apresentação de encomendas:

LPL403MODX1

Código de encomenda: 39627066

Caraterísticas elétricas

Capacidade da bateria: 1800 mAh

Tempo de carregamento da bateria: 1

lâmp.1 h/3 lâmp.2 hrs

Tipo de bateria: Lítio

Tipo de ficha: CC

Fonte de alimentação: Bateria recarregável

Potência: 5 W

Voltagem: 3,2 V

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

Caraterísticas da luz

Ângulo de feixe: 60° graus

Ângulo de feixe (apontador): N/A graus

Duração do LED: Até 50000 hrs

Fluxo luminoso: 1500 lúmen

Fluxo luminoso (Eco): 750 lúmen

Informações da embalagem exterior

Peso bruto por unidade: 2158 g

Altura: 14,7 cm

Comprimento: 34,0 cm

Largura: 16,2 cm

Dados da embalagem

EAN3: 8727900396287

Informação do produto embalado

Altura: 34,0 cm

Comprimento: 16,2 cm

Quantidade da embalagem/n.º mín.

encomenda: 1

Peso com cabo: 1920 g

Peso sem cabo: 1797 g sem transformador (1

lâmp.223) g

Largura: 14,7 cm

Descrição do produto

Gancho

Classificação de proteção contra impactos

(IK): IK07

Íman

Materiais e acabamento: Plástico e

borracha/textura

Número de LEDs: 7

Temperatura de funcionamento: Lâmpada de

-20° a 60 °C

Luz orientável

Resistente a: solventes de oficina, Químicos

Tecnologia: LED

Fita para a cabeça: N/A

Alcance: Profissional
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