
 

Aluminiowa lampa hybrydowa
LED CBH 51 pod maskę

LED Professional Work Light

 
32 wysokiej jakości diody LED

Dwa tryby: przewodowy i
bezprzewodowy

1200 lm i szeroki kąt wiązki —
120°

Wbudowany haczyk
teleskopowy

 

LPL45X1

Lepsza widoczność, wydajniejsza praca
Profesjonalne bezprzewodowe i przewodowe oświetlenie

pod maskę

Profesjonalna lampa robocza LED Philips CBH51 pod maskę zapewnia światło o

jasności do 1200 lumenów. Szeroki, 120-stopniowy kąt wiązki światła pozwala

oświetlić całą komorę silnika. Lampę można zamocować do samochodu przy

użyciu wydłużanych haczyków i korzystać z niej na zasilaniu przewodowym lub

bezprzewodowym.

Wysokiej jakości białe światło LED

32 wysokiej jakości diody LED o jasności do 1200 lumenów

Pokonaj mrok za pomocą jasnego, naturalnego światła

Szeroki, 120-stopniowy kąt wiązki światła pozwala zauważyć każdy szczegół

Duża wszechstronność — zasilanie sieciowe i akumulatorowe

Pracuj bez ograniczeń w trybie bezprzewodowym nawet przez 5,5 godziny

Wytrzymały przewód o długości 5 m przeznaczony do pracy w wymagającym

środowisku warsztatowym

Wytrzymała aluminiowa obudowa zapewniająca wysoką odporność

Solidna aluminiowa obudowa zabezpieczająca przed uderzeniami — IK07

Odporność na zachlapanie wodą i kurz — IP54

Odporność na chemikalia i rozpuszczalniki

Oświetlenie bez użycia rąk i niezwykle smukła konstrukcja

Regulacja długości wysięgnika od 1,1 do 1,8 metra



Aluminiowa lampa hybrydowa LED CBH 51 pod maskę LPL45X1

Zalety
Jasne światło pokonuje mrok

Profesjonalna lampa hybrydowa LED Philips

CBH51 pod maskę jest wyposażona w 32

mocne diody LED. Emituje intensywne białe

światło i jasną, szeroką wiązkę doskonale

rozświetlającą mrok. Zapewnia dobrą

widoczność podczas pracy, a jej naturalne

białe światło (6000 K) jest łagodne dla oczu i

zapobiega zmęczeniu.

32 wysokiej jakości diody LED

Wyposażona w 32 wysokiej jakości diody LED

lampa Philips CBH51 zapewnia dwa

praktyczne tryby zasilania. W trybie

wzmocnionym emitowany jest strumień

światła o jasności 1200 lumenów, który

umożliwia zauważenie nawet

najdrobniejszych szczegółów. Z kolei w

przypadku korzystania z lampy w trybie

bezprzewodowym można wydłużyć czas

pracy, wybierając tryb ekonomiczny. Dzięki

strumieniowi światła o niższej jasności 500

lumenów możesz cieszyć się jasnym

oświetleniem o wysokiej jakości nawet przez

5,5 godziny.

Szeroki kąt wiązki światła — 120°

Lampa Philips CBH51 zapewnia szeroki kąt

wiązki światła wynoszący 120°, co doskonale

sprawdza się podczas oświetlania całego

obszaru roboczego. Dzięki tak szerokiej, jasnej

wiązce możesz zobaczyć każdy, nawet

najdrobniejszy szczegół.

Wydajny, bezprzewodowy akumulator

Często przemieszczasz się po warsztacie

podczas pracy? Żaden problem. Po prostu

odłącz przewód od lampy Philips CBH51.

Żywotny akumulator umożliwia pracę w trybie

bezprzewodowym nawet przez 5,5 godziny.

Wytrzymały przewód o długości 5 m

Aby wydłużyć okres eksploatacji, lampa

Philips CBH51 została wyposażona w długi i

wytrzymały 5-metrowy przewód

zapewniający stałe oświetlenie podczas

pracy. Podobnie jak sama lampa, przewód

został wykonany z myślą o trudnych

warunkach panujących w warsztacie i jest

odporny na działanie różnych chemikaliów, np.

węglowodoru.

Solidna obudowa z aluminium — IK07

Lampa Philips CBH51, zgodna z normą

odporności na uderzenia IK07, jest

wyposażona w solidną obudowę przeznaczoną

do pracy w najbardziej wymagających

środowiskach roboczych. Jest tak wytrzymała,

ponieważ wiemy, że nawet najostrożniejsi

pracownicy od czasu do czasu upuszczają

narzędzia.

Odporność na wodę i kurz

Lampa Philips CBH51 jest odporna na

zachlapanie wodą i kurz, zgodnie z

międzynarodową normą IP54. Dzięki

spełniającej rygorystyczne wymogi

konstrukcji i licznym procesom

uszczelniającym jest zabezpieczona przed

zachlapaniem i pyłem.

Odporność na chemikalia

Dzięki wysokiej odporności na chemikalia i

rozpuszczalniki lampa Philips CBH51

wytrzymuje pracę w najbardziej

wymagających środowiskach warsztatowych.
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Dane techniczne
Właściwości światła

Temperatura barwowa: 6000 K

Trwałość źródła światła LED: Maks. 10 000 h

Intensywność oświetlenia (tryb wzmocniony):

1100 luksów na 0,5 m

Intensywność oświetlenia (tryb ekologiczny):

550 luksów na 0,5 m

Kąt rozsyłu: 120°

Moc strumienia świetlnego (tryb ekologiczny):

500 lumenów

Moc strumienia świetlnego: 1200 lumenów,

SLIDER

Charakterystyka elektryczna

Pojemność baterii/akumulatora: 4400 mAh

Czas ładowania akumulatora: Do 2 godz.

Czas działania akumulatora (tryb

wzmocniony): Do 3 godzin

Czas działania akumulatora (tryb

ekologiczny): Do 5,5 godz.

Rodzaj baterii/akumulatora: Akumulator

litowo-jonowy

Typ przewodu ładowarki: Zasilanie sieciowe i

akumulatorowe

Rodzaj wtyczki: Wtyczka europejska

Źródło zasilania: Bateria

Napięcie: 3,7 V

Moc: 8 W

Informacje marketingowe

Spodziewane zalety: Lepsza widoczność,

Wydajniejsza praca

Najważniejsza cecha produktu: Lampa

robocza pod maskę

Informacje dotyczące zamówień

Numer zamówieniowy: LPL45X1

Kod zamówienia: 39732131

Informacje o opakowaniu zewnętrznym

Waga brutto na sztukę: 1547 g

Wysokość: 12 cm

Długość: 11,75 cm

Szerokość: 7,5 cm

Dane opakowania

EAN1: 8727900397321

EAN3: 8727900397338

Informacje o zapakowanym produkcie

Długość przewodu: 5 m

Wysokość: 86,5 mm

Długość: 1156 mm

Ilość w opakowaniu / minimalna ilość

zamówienia: 6

Wymiary: Małe wymiary, Standard

Waga z bateriami: 1300 g

Waga z przewodem: 1300 g

Waga bez przewodu: 835 g

Szerokość: 62 mm

Opis produktu

Haczyk: Wysuwany haczyk 360°

Stopień ochrony przed uderzeniami (IK): IK07

Stopień ochrony przed penetracją (IP): IP54

Materiały i wykończenie: Wytrzymała guma

oraz poliwęglan

Liczba źródeł światła LED: 32

Temperatura eksploatacji: Od -10°C do 40°C

Seria: CBH

Odporność na:: tłuszcz, olej, rozpuszczalniki

Technologia: LED

Możliwość pracy bez użycia rąk: Haczyk
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