
 

CBH 51 LED-hybridalulampe
til bruk under panseret

LED Professional Work Light

 
32 LEDer av høy kvalitet

To modi: Kabel og trådløs

1200 lm og bred lysvinkel på
120 grader

Integrert teleskopisk krok

 

LPL45X1

Se bedre, jobb bedre
Profesjonelt lys under panseret med kabel og trådløs

Den profesjonelle LED-arbeidslampen Philips CBH51 til bruk under panseret gir

opptil 1200 lumen. Den sterke og 120° brede lysvinkelen lyser opp hele

motorrommet. Fest den til bilen med uttrekkbare kroker, og velg om du vil bruke

den med kabel eller trådløst.

Hvitt LED-lys av høy kvalitet

32 LEDer av høy kvalitet med opptil 1200 lumen

Overvinn mørket med et sterkt, naturlig lys

Se alle detaljer med en bred lysvinkel på 120 grader

Svært allsidig – med kabel og oppladbar

Opptil 5,5 timers trådløs bruk gir stor fleksibilitet mens du arbeider

Kraftig 5 m kabel for røffe verkstedsmiljøer

Solid aluminiumshus som tåler mye

Robust aluminiumshus som er svært støtbestandig – IK07

Vanntett og støvbestandig – IP54

Tåler kjemikalier og verkstedløsemidler

Håndfri belysning og svært slank design

Uttrekkbart feste som kan trekkes ut fra 1,1 til 1,8 meter



CBH 51 LED-hybridalulampe til bruk under panseret LPL45X1

Høydepunkter
Helt klart og hvitt lys overvinner mørket

Philips CBH51 profesjonell LED-hybridlampe

til bruk under panseret har 32 sterke LEDer

som gir et intenst hvitt lys og en klar, bred

lysstråle som overvinner mørket. Lampen er

laget for å lyse opp bedre mens du jobber.

Dessuten er det naturlige, hvite lyset på

6000 K også mer behagelig for øynene, slik

at de ikke blir overanstrengt.

32 LEDer av høy kvalitet

Philips CBH51 er utstyrt med 32 hvite LEDer

av høy kvalitet og gir deg to nyttige modi.

Boost-modusen gir en kraftig lysmengde på

1200 lumen, slik at du kan se selv de minste

detaljene. Hvis du vil bruke lampen frakoblet i

en lengre periode, kan du velge Eco-modusen

for å forlenge batteriets levetid. Med en

redusert lumeneffekt på 500 får du fortsatt et

sterkt, høykvalitets lys i opptil 5,5 timer.

Bred lysvinkel på 120 grader

Philips CBH51 gir en bred lysvinkel på

120 grader, noe som er perfekt for å lyse opp

hele arbeidsområdet. Den brede, klare

lysstrålen gjør at du kan se hver minste lille

detalj mens du arbeider.

Trådløst batteri med lang levetid

Trenger du bevegelsesfrihet på verkstedet

ditt? Ikke noe problem. Du trenger bare å

koble fra Philips CBH51-kabelen. Batteriet har

lang levetid og gir deg 5,5 timer med

kontinuerlig trådløs bruk.

Kraftig 5 m kabel

Philips CBH51 er utstyrt med en lang og

kraftig 5 m kabel for lengre arbeidsøkter, slik

at du får kontinuerlig lys når du arbeider. I

likhet med selve lampen er kabelen laget for

å tåle røffe verkstedsmiljøer og er

motstandsdyktig mot ulike kjemikalier, for

eksempel hydrokarboner.

Robust aluminiumshus – IK07

Philips CBH51 har et robust aluminiumshus

som er utformet for å tåle selv de tøffeste

arbeidsmiljøene, og oppfyller de

internasjonale IK07-standardene for

støtbestandighet. Fordi vi vet at selv de mest

forsiktige mekanikerne kan miste verktøyet av

og til.

Vanntett og støvbestandig

Philips CBH51 oppfyller den internasjonale

IP54-standarden for vann- og

støvbestandighet. Lampen er laget med en

omstendelig produksjonsprosess og flere

forseglingsprosesser, slik at den er svært

motstandsdyktig mot vannsøl og godt

beskyttet mot støv.

Tåler kjemikalier

Philips CBH51 er laget for å tåle de tøffeste

verkstedsmiljøene, og er svært

motstandsdyktig mot de fleste kjemikalier og

løsemidler på verkstedet.

Integrert teleskopfeste

Philips CBH51 leveres med helintegrert

teleskopisk feste som kan trekkes ut fra 1,1 til

1,8 meter. Innsiden av krokene har

gummioverflate, slik at du ikke lenger trenger

å bekymre deg for riper på kjøretøyet. For

bedre synlighet kan du også vri lampen 360°,

mens den holdes på plass av

monteringskrokene.
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Spesifikasjoner
Lysegenskaper

Fargetemperatur: 6000 K

LED-levetid: Opptil 10 000 timer

Lysintensitet (Boost-modus): 1100 lux ved

0,5 m

Lysintensitet (Eco-modus): 550 lux ved 0,5 m

Lysvinkel: 120°

Lysmengde (Eco-modus): 500 lumen

Lysmengde: 1200 lumen, GLIDEKONTROLL

Elektriske egenskaper

Batterikapasitet: 4400 mAh

Batteriladetid: Opptil 2 timer

Batteriets driftstid (Boost-modus): Opptil

3 timer

Batteriets driftstid (eco): Opptil 5,5 timer

Batteritype: Li-ion-batteri

Ladekabeltype: Kabel og oppladbar

Støpseltype: Europeisk kontakt

Strømkilde: Batteri

Spenning: 3,7 V

Wattstyrke: 8 W

Markedsføringsspesifikasjoner

Forventede fordeler: Se bedre, Jobb bedre

Produkthøydepunkt: Arbeidslampe til bruk

under panseret

Bestillingsinformasjon

Bestillingsoppføring: LPL45X1

Bestillingskode: 39732131

Emballasjeinformasjon

Bruttovekt per del: 1547 g

Høyde: 12 cm

Lengde: 11,75 cm

Bredde: 7,5 cm

Emballasjeopplysninger

EAN1: 8727900397321

EAN3: 8727900397338

Pakket produktinformasjon

Kabellengde: 5 m

Høyde: 86,5 mm

Lengde: 1156 mm

Antall i pakken / MOQ: 6

størrelse: Kompakt, Standard

Vekt med batterier: 1300 g

Vekt med kabel: 1300 g

Vekt uten kabel: 835 g

Bredde: 62 mm

Produktbeskrivelse

Krok: 360° innskyvbar krok

Støtsikkerhetsgrad (IK): IK07

Kapslingsgrad (IP): IP54

Materialer og utførelse: Robust gummi og

polykarbonat

Antall LED: 32

Driftstemperatur: -10–40 °C

Serie: CBH

Tåler: fett, olje, verkstedløsemidler

Teknologi: LED

Alternativer for håndfri bruk: Krok
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