
 

CBH 51 hybride, aluminium
LED-motorkapverlichting

LED Professional Work
Light

 
32 hoogwaardige LED's

Dubbele modus: met en zonder
snoer

1200 lm en 120° brede lichthoek

Geïntegreerde telescopische
haak

 

LPL45X1

Beter zien, beter werken
Professionele motorkapverlichting met of zonder snoer

De professionele Philips CBH51 LED-werklamp voor de motorkap levert tot wel

1200 lumen. De heldere, brede lichthoek van 120° verlicht de volledige

motorruimte. U kunt de lamp aan de auto bevestigen met verlengbare haken en u

kunt hem met of zonder snoer gebruiken.

Hoogwaardig wit LED-licht

32 hoogwaardige LED's verlichten tot 1200 lumen

Overwin de duisternis met helder, natuurlijk licht

Zie elk detail dankzij een 120° brede lichthoek

Zeer veelzijdig – met snoer en oplaadbaar

Flexibel werken dankzij maximaal 5,5 uur snoerloos gebruik

Robuuste kabel van 5 meter voor zware werkplaatsomgevingen

Sterke aluminium behuizing voor grote weerstand

Robuuste aluminium behuizing voor sterke schokbestendigheid - IK07

Beschermd tegen spatwater en stof - IP54

Bestendig tegen chemische stoffen en oplosmiddelen

Handsfree verlichting en ultraslank design

Verlengbare bevestiging, uittrekbaar van 1,1 tot 1,8 meter



CBH 51 hybride, aluminium LED-motorkapverlichting LPL45X1

Kenmerken
Helder licht overwint de duisternis

De Philips CBH51 hybride professionele LED-

lamp voor de motorkap heeft 32 krachtige

LED's die intens wit licht en een heldere

brede lichtstraal bieden om de duisternis te

verslaan. Ontworpen met het oog op duidelijk

zicht terwijl u werkt, is dit 6000K natuurlijk

witte licht ook aangenaam voor uw ogen en

voorkomt vermoeidheid.

32 hoogwaardige LED's

Uitgerust met 32 hoogwaardige witte LED's,

biedt de Philips CBH51 een handige dubbele

voedingsmodus. De Boost-modus geeft u een

krachtige 1200 lumen lichtopbrengst en helpt

u de kleinste details waar te nemen. En als u

de lamp gedurende langere tijd zonder snoer

wilt gebruiken, kiest u de eco-modus om te

besparen op de accuduur. Bij een verminderde

sterkte van 500 lumen biedt deze u nog

steeds tot 5,5 uur lang hoogwaardig helder

licht.

120° brede lichthoek

De Philips CBH51 biedt een brede lichthoek

van 120°, perfect voor het verlichten van uw

gehele werkgebied. Deze brede, heldere

lichtstraal laat u zelfs de kleinste details zien

terwijl u werkt.

Draadloze accu met lange gebruiksduur

Veel rondlopen in de werkplaats tijdens uw

werk? Geen probleem. Verwijder eenvoudig de

kabel van de Philips CBH51. De duurzame

accu biedt u 5,5 uur continu snoerloos

gebruik.

5 meter lange robuuste kabel

Voor langdurig gebruik is de Philips CBH51

voorzien van een lange, robuuste kabel van 5

meter, zodat u tijdens het werken continu

verlichting hebt. Net als de lamp zelf is de

kabel ontworpen voor zware

werkplaatsomgevingen en bestand tegen

diverse chemicaliën, zoals koolwaterstoffen.

Robuuste aluminium behuizing – IK07

Om te voldoen aan de internationale

schokbestendigheidsstandaard IK07 heeft de

Philips CBH51 een robuuste aluminium

behuizing die is ontworpen om bestand te zijn

tegen de zwaarste werkomgevingen. Wij

weten namelijk dat zelfs de meest

zorgvuldige werkers hun gereedschap wel

eens per ongeluk laten vallen.

Beschermd tegen water en stof

De Philips CBH51 voldoet aan de

internationale spatwater en

stofbestendigheidswaarde IP54. Gefabriceerd

volgens strenge productie- en meerdere

afdichtingsprocessen is uw lamp zeer goed

bestand tegen spatwater en beschermd tegen

stof.

Bestendig tegen chemische stoffen

Uw Philips CBH51 is ontworpen om te

overleven in de zwaarste

werkplaatsomgevingen en is zeer goed

bestand tegen de meeste chemische stoffen

en oplosmiddelen.
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Specificaties
Lichtkenmerken

Kleurtemperatuur: 6000 K

LED-levensduur: Tot 10.000 uur

Lichtintensiteit (boost): 1100 lux bij 0,5 m

Lichtintensiteit (eco): 550 lux bij 0,5 m

Lichthoek: 120°

Lichtopbrengst (eco): 500 lumen

Lichtopbrengst: 1200 lumen, SCHUIF

Elektrische kenmerken

Batterijcapaciteit: 4400 mAh

Oplaadtijd van batterij: Tot 2 uur

Werkingstijd accu (boost): Tot 3 uur

Gebruiksduur batterij (eco): Maximaal 5,5 uur

Batterijtype: Lithium-ionbatterij

Type oplaadkabel: Kabel en oplaadbaar

Type stekker: Europese stekker

Voedingsbron: Batterij

Voltage: 3,7 volt

Wattage: 8,0 W

Marketingspecificaties

Verwachte voordelen: Beter zicht, Beter

werken

Productkenmerk: Motorkap werklamp

Bestelinformatie

Bestelnummer: LPL45X1

Bestelcode: 39732131

Verpakkingsinformatie

Brutogewicht per stuk: 1547 g

Hoogte: 12 cm

Lengte: 11,75 cm

Breedte: 7,5 cm

Gegevens van de verpakking

EAN1: 8727900397321

EAN3: 8727900397338

Verpakkingsinformatie

Kabellengte: 5 m

Hoogte: 86,5 mm

Lengte: 1156 mm

Verpakkingshoeveelheid / MOQ: 6

Formaat: Compact, Standaard

Gewicht incl. accu: 1300 g

Gewicht incl. kabel: 1300 g

Gewicht zonder kabel: 835 g

Breedte: 62 mm

Productbeschrijving

Haak: 360° uittrekbare haak

Beschermingsklasse tegen schokken (IK): IK07

Waarde bescherming tegen binnendringing

(IP): IP54

Materiaal en afwerking: Robuust rubber en

polycarbonaat

Aantal LEDs: 32

Gebruikstemperatuur: -10°C tot 40°C

Collectie: CBH

Bestand tegen: vet, olie, oplosmiddelen

Technologie: LED

Handsfree opties: Haak
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