
 

Lâmpada compacta
recarregável PEN20

LED Professional
Work Light

 
LEDs LUXEON® de alta
potência

Embalagem com: 1

Bateria ultradurável

Intensa resistência IK07/IP54

 

LPL42X1

Veja melhor, trabalhe melhor
Luz LED recarregável e potente que cabe no bolso

Pequena, mas potente, a PEN20 fornece uma luz branca brilhante para todos os

trabalhos de inspeção rápida. Equipada com uma bateria superior e todos os

recursos essenciais de uma lâmpada de lanterna de bolso premium, a PEN20

oferece excelente relação custo/benefício

Luz LED branca de alta qualidade

Acabe com a escuridão com luz natural brilhante e suave

Luz LED LUXEON® de alta qualidade ilumina com até 200 lumens

Ilumina uma grande área de trabalho com amplo ângulo de feixe de 90º

Bateria ultradurável

A nova bateria dura cinco vezes mais do que a maioria das baterias recarregáveis

Até seis horas de iluminação contínua após 1,5 hora de carga

Alta resistência

Gabinete robusto resistente a impacto, atendendo ao padrão IK07

Resistente a água e pó, atendendo ao padrão IP54

Altamente resistentes a produtos químicos e a solventes presentes nas oficinas

Iluminação com mãos livres

Iluminação com mãos livres no seu trabalho, com ímã e gancho giratório a 80º

integrados



Lâmpada compacta recarregável PEN20 LPL42X1

Destaques Especificações
Luz intensa para acabar com a escuridão

A PEN20 da Philips oferece potentes LEDS

LUXEON® para proporcionar luz branca

intensa e ajudar você a acabar com a

escuridão. Como seu amplo feixe espalha a

luz igualmente por toda uma grande área,

você consegue enxergar cada pequeno

detalhe. Com uma temperatura de cores de

6.000 K, nossos LEDs LUXEON® produzem

uma luz branca natural que reduz o esforço

das suas vistas, permitindo que você trabalhe

confortavelmente por mais tempo.

Luz LED LUXEON® de alta qualidade

Assim como a lanterna de bolso premium, a

PEN20 da Philips é uma lanterna de inspeção

pequena, mas potente. Equipada com LEDS

LUXEON® de alta qualidade, ela oferece até

200 lumens de luz brilhante para iluminar

seu trabalho. Assim, você sempre consegue

enxergar os menores detalhes e, se precisar

de uma luz mais suave ou se quiser

economizar energia, basta passar para o

modo Eco de 100 lumens.

Saiba mais sobre o amplo feixe de 90º

Perfeita para iluminar uma grande área de

trabalho, a PEN20 da Philips produz um

amplo ângulo de feixe de 90º, para que você

consiga enxergar facilmente tudo o que

precisar quando estiver realizando trabalhos

de inspeção rápida.

Duração da bateria cinco vezes maior

A PEN20 da Philips é equipada com bateria

avançada que dura cinco vezes mais do que

as baterias recarregáveis tradicionais. Com

1.500 ciclos de recarga, em vez do padrão de

300 ciclos, esta bateria durável oferece o

equivalente a aproximadamente cinco anos

de trabalho de uso contínuo, o que reduz

significativamente os custos de substituição.

Carga rápida de seis horas de iluminação

É frustrante quando uma bateria acaba no

meio do trabalho. Depois de carregá-la

usando USB super-rápido durante menos de

uma hora e meia, você obtém até seis horas

de uso contínuo no modo Eco, ou seja: com

uma única carga, você pode usar a lâmpada

de inspeção PEN20 durante a maior parte de

sua jornada de trabalho.

Resistente a acidentes de trabalho

A PEN20 pode ser pequena, mas não é por

isso que ela não será resistente. Fabricada

com materiais altamente duráveis, ela foi

projetada para resistir às mais complexas

condições de trabalho. Atendendo ao padrão

de resistência IK07, ela certamente resistirá à

maioria dos acidentes de trabalho.

Resistente a água e pó

Em um agitado ambiente de fábrica ou de

oficina, você precisa de ferramentas que

possam resistir às mais complexas condições

de trabalho. Atendendo ao padrão

internacional IP54, a lâmpadas de inspeção

de LED PEN20 da Philips é altamente

resistente a água e a pó, ou seja: ela

certamente funcionará quando você precisar

dela.

Altamente resistentes a produtos químicos

Mesmo quando você trabalha de forma

cautelosa, é fácil derramar ou respingar

produtos químicos corrosivos em seu

equipamento. Com um design superior, o

gabinete externo da lâmpada de inspeção

PEN20 da Philips é impermeável, o que faz

com que ela seja altamente resistente a

solventes e demais produtos químicos em

uma oficina.

Iluminação com mãos livres no seu trabalho

Com forte ímã e gancho giratório a 80º, a

lâmpada de inspeção PEN20 da Philips pode

ser colocada em qualquer superfície. Assim,

quando precisar usar as duas mãos em uma

tarefa, você ainda conseguirá iluminar

facilmente a área à sua frente.

Informações do pedido

Entrada do pedido: LPL42X1

Código do pedido: 39631731

Características elétricas

Capacidade da bateria: 1.200 mAh

Tempo de carregamento da bateria: <2 horas

Tipo de bateria: Lítio

Tipo de plugue: USB

Fonte de alimentação: Recarregável

Potência em watts: 1,8 W

Voltagem: 3,2 V

Tempo de funcionamento da bateria: 2h/4,5h

Características da luz

Ângulo de feixe: 80° grau

Ângulo de feixe (pointer): ND grau

Duração do LED: 50000 horas

Saída de luz: 200 lumea

Saída de luz (Eco): 100 lumea

Informações na embalagem externa

Peso bruto por peça: 133 g

Altura: 3,0 cm

Comprimento: 21,0 cm

Largura: 5,5 cm

Informações da embalagem

EAN3: 8727900396324

Informações do produto fornecido

Comprimento do cabo: 0,5 m

Altura: 2.1 cm

Comprimento: 5,5 cm

Quantidade no pacote / quantidade mínima:

6

Peso com o cabo: 112 g

Peso sem o cabo: 93 g

Largura: 3,0 cm

Descrição do produto

Gancho

Classificação de proteção contra impacto

(IK): IK07

Ímã

Materiais e acabamento: Textura de plástico

e borracha

Número de LEDs: 4

Temperatura de operação: Lâmpada -20º a

60 °C

Luz articulável

Resistente a: solventes de oficinas, Produtos

químicos

Tecnologia: LED

Alça: ND
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