
 

Alumiininen CBH 51 -LED-
hybridikonepeltivalo

LED Professional Work
Light

 
32 korkealaatuista LED-

polttimoa

Kaksi tilaa: johdollinen tai
johdoton

1 200 lumenin ja 120 asteen
valokeila

Teleskooppivarsi

 

LPL45X1

Näe paremmin, työskentele tehokkaammin
Johdollinen tai johdoton konepeltivalaisin ammattikäyttöön

Ammattikäyttöön suunniteltu Philips CBH51 LED -konepeltivalaisin tuottaa jopa

1 200 lumenin valotehon. Sen 120 asteen valokeila valaisee moottoritilan

kokonaan. Valaisin voidaan kiinnittää ajoneuvoon kiinnityskoukuilla. Tarjolla on

myös johdoton vaihtoehto.

Laadukas valkoinen LED-valo

32 korkealaatuisella LED-polttimolla jopa 1 200 lumenin valovirta

Yksityiskohdat näkyviin luonnollisen kirkkaalla valolla

Näet pienimmätkin yksityiskohdat 120 asteen valokeilan ansiosta

Erittäin monikäyttöinen – johdollinen tai akkukäyttöinen

Tehokas akku jopa 5,5 tunnin johdottomaan käyttöön

Kestävä 5 metrin johto vaativiin olosuhteisin

Alumiinikotelo kestää kovaakin käyttöä

Alumiinikotelon iskunkestävyys vastaa IK07-luokkaa

Roiske- ja pölysuojattu – IP54

Kestää kemiallisia liuottimia

Kätesi jäävät vapaaksi työskentelyä varten

Kiinnitystä voi säätää 1,1–1,8 m
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Kohokohdat
Kirkas valo peittoaa pimeyden

Ammattikäyttöön suunnitellussa Philips

CBH51 -LED-hybridikonepeltivalossa on 32

tehokasta LED-polttimoa, jotka tuottavat

voimakasta valkoista valoa ja laajan

valokeilan. Luonnollisen valkoinen 6 000

kelvinin valo parantaa työn tarkkuutta ja myös

vähentää silmien rasittumista.

32 korkealaatuista LED-polttimoa

Philips CBH51:n 32 korkealaatuista LED-

polttimoa voidaan käyttää kahdessa eri

virtatilassa. Tehotila tarjoaa 1 200 lumenin

valovirran, joten näet tarkasti pienimmätkin

yksityiskohdat. Jos käytät valoa pitkiä aikoja

ilman virtajohtoa, voit valita Eco-tilan, joka

pidentää akun käyttöaikaa, mutta tuottaa silti

500 lumenin valovirran 5,5 tunniksi.

120 asteen valokeila

Philips CBH51:n laaja 120 asteen valokeilan

valaisee koko työalueen, joten näet tarkasti

pienimmätkin yksityiskohdat.

Pitkäkestoinen akku

Jos työskentely edellyttää liikkumista, voit

irrottaa Philips CBH51:n sähköjohdon ja

käyttää valoa jopa 5,5 tuntia pitkäkestoisen

akun ansiosta.

Kestävä 5 metrin johto

Philips CBH51:n viiden metrin pituinen

sähköjohto on suunniteltu käytettäväksi

vaativissakin työskentelyolosuhteissa, ja se

kestää altistumista erilaisille kemikaaleille

(kuten hiilivedyille).

Kestävä alumiinikotelo – IK07

Philips CBH51:n alumiinikotelo on

kansainvälisen IK07-standardin mukainen ja

se suojaa valoa kolhuilta vaativimmissakin

työolosuhteissa, sillä työkalut lipeävät välillä

huolellisimpien työntekijöiden käsistä.

Vesi- ja pölytiivis

Philips CBH51 on roiske- ja pölysuojattu

kansainvälisen IP54-luokan mukaisesti, joten

vesiroiskeet ja pöly eivät haittaa sen

toimintaa.

Kestää kemikaaleja

Philips CBH51 kestää useimpia kemikaaleja ja

liuottimia, joten sitä voi huoletta käyttää

vaativissakin työskentelyolosuhteissa.

Teleskooppikiinnitys

Philips CBH51:n teleskooppikiinnitystä

voidaan säätää 1,1–1,8 m. Kiinnityskoukut on

päällystetty muovilla, joten ne eivät

naarmuta ajoneuvon maalipintaa. Voit

suunnata valokeilan kääntämällä valoa 360

astetta ja kiinnityskoukut pitävät valon

paikallaan.
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Tekniset tiedot
Valon ominaisuudet

Värilämpötila: 6 000 K

LED-käyttöikä: jopa 10 000 tuntia

Valaistusvoimakkuus (tehotila): 1 100 luxia

0,5 metrin etäisyydellä

Valaistusvoimakkuus (Eco): 550 luxia

0,5 metrin etäisyydellä

Säteilykulma: 120°

Valovirta (Eco): 500 lm

Valovirta: 1 200 lm, liukusäädin

Sähkötiedot

Akun kapasiteetti: 4 400 mAh

Akun latausaika: jopa 2 tuntia

Akun käyttöaika (tehotila): jopa 3 tuntia

Akun käyttöaika (Eco): Jopa 5,5 tuntia

Akun/pariston tyyppi: litiumioniakku

Latausjohdon tyyppi: Johdollinen ja

akkukäyttöinen

Virtapistokkeen tyyppi: Eurooppalainen

pistoke

Virtalähde: akku

Jännite: 3,7 V

Teho: 8 W

Markkinointitiedot

Odotetut hyödyt: näe tarkemmin, työskentele

paremmin

Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet:

konepeltivalo

Tilaustiedot

Tilausmerkintä: LPL45X1

Tilauskoodi: 39732131

Ulkopakkauksen tiedot

Kokonaispaino/pakkaus: 1 547 g

Korkeus: 12 cm

Pituus: 11,75 cm

Leveys: 7,5 cm

Pakkauksen tiedot

EAN1: 8727900397321

EAN3: 8727900397338

Pakatun tuotteen tiedot

Johdon pituus: 5 m

Korkeus: 86,5 mm

Pituus: 1 156 mm

Määrä pakkauksessa / tilauksen

vähimmäismäärä: 6

Koko: pienikokoinen, vakio

Paino akkujen/paristojen kanssa: 1 300 g

Paino johdon kanssa: 1 300 g

Paino ilman johtoa: 835 g

Leveys: 62 mm

Tuotteen kuvaus

koukku: 360° kääntyvä, sisäänvedettävä

koukku

Iskunkestävyys (IK): IK07

Kotelointiluokka (IP): IP54

Materiaalit ja pinnoitus: kestävää kumia ja

polykarbonaattia

LED-polttimoiden lukumäärä: 32

Käyttölämpötila: -10 – +40 °C

Valikoima: CBH

Kestää: rasvaa, öljyä, kemiallisia liuottimia

Tekniikka: LED

Kiinnitysmahdollisuudet: koukku
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