
 

Kapea ladattava
RCH19-työvalo

LED Professional
Work Light

 
Korkealaatuinen LED-valo

Kaksi virtatilaa: 120 ja 250

lumenia

6 tuntia käyttöaikaa Eco-tilassa

Kapea ja monipuolinen

 

LPL46X1

Näe paremmin, työskentele tehokkaammin
Erittäin pieni ladattava työvalo

Ladattava Philips RCH19 -LED-työvalo tuottaa kirkasta luonnollista valoa

tarkkuutta vaativiin tarkastus- ja huoltotöihin. Korkealaatuisia LED-polttimoita

voidaan käyttää kahdessa eri virtatilassa, jotka tarjoavat 120 lumenin ja 250

lumenin valovirran. Tehokkaan akun ansiosta valoa voi käyttää johdottomana jopa

seitsemän tuntia.

Kirkkaan valkoinen ja luonnollinen LED-valo

Näet pienimmätkin yksityiskohdat 90 asteen valokeilan ansiosta

Korkealaatuisten LED-polttimoiden valovirta on jopa 250 lumenia

Yksityiskohdat näkyviin luonnollisen kirkkaalla valolla

Pieni koko yhdistettynä monipuolisuuteen

Kapea muoto sopii ahtaiden paikkojen valaisuun

Magneetti ja monipuolinen koukku kiinnitystä varten

Voimakasta valoa jopa 7 tuntia

Tehokas akku jopa 7 tunnin johdottomaan käyttöön

Kestää iskuja ja kemikaaleja

Kestää kemiallisia liuottimia

Erinomainen kotelon iskunkestävyys – IK07



Kapea ladattava RCH19-työvalo LPL46X1

Tekniset tiedot Kohokohdat
Tilaustiedot

Tilausmerkintä: LPL46X1

Tilauskoodi: 39823631

Sähkötiedot

Akun kapasiteetti: 2 100 mAh

Virtalähde: akku, litiumioniakku 18650

Teho: 3 W

Akun käyttöaika (tehotila): jopa 4 tuntia

Jännite: 3,65 V

Akun käyttöaika (Eco): jopa 7 tuntia

Akun/pariston tyyppi: litiumioniakku

Latausjohdon tyyppi: ladattava

Virtapistokkeen tyyppi: Johto

Akun latausaika: jopa 3 tuntia

Valon ominaisuudet

Valaistusvoimakkuus (tehotila): 400 luxia

0,5 metrin etäisyydellä

Valovirta: 250 lumenia

Valovirta (Eco): 120 lumenia

Säteilykulma: 90 astetta

Valaistusvoimakkuus (Eco): 200 luxia

0,5 metrin etäisyydellä

LED-käyttöikä: jopa 10 000 tuntia

Valovirta: liukusäädin

Värilämpötila: 6 000 K

Ulkopakkauksen tiedot

Kokonaispaino/pakkaus: 2 077 g

Korkeus: 18,2 cm

Pituus: 20 cm

Leveys: 18 cm

Pakkauksen tiedot

EAN1: 8727900398236

EAN3: 8727900398243

Pakatun tuotteen tiedot

Johdon pituus: 100 m

Korkeus: 5,2 cm

Pituus: 18,5 cm

Määrä pakkauksessa / tilauksen

vähimmäismäärä: 1

Paino akkujen/paristojen kanssa: 266 g

Paino johdon kanssa: 266 g

Paino ilman johtoa: 215,5 g

Koko: pienikokoinen, vakio

Leveys: 8

Tuotteen kuvaus

koukku: 360 asteen sisäänvedettävä koukku

Iskunkestävyys (IK): IK07

Kotelointiluokka (IP): IP54

Magneetti

Materiaalit ja pinnoitus: kestävää kumia ja

polykarbonaattia

LED-polttimoiden lukumäärä: 6

Kestää: rasvaa, öljyä, kemiallisia liuottimia

Tekniikka: LED

Valikoima: RCH

UV-vuodonilmaisin: ei

Kiinnitysmahdollisuudet: koukku

Käyttölämpötila: 0–40 °C

Markkinointitiedot

Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet: ladattava

työvalo

Odotetut hyödyt: näe tarkemmin, työskentele

paremmin

Magneetti ja koukku kiinnitystä varten

Säädettävän ja sisäänvedettävän

kiinnityskoukun avulla valo voidaan laittaa

roikkumaan lähes mistä tahansa. Voimakkaan

magneetin ansiosta kiinnitys onnistuu myös

metallipintoihin.

Korkealaatuinen akku

Jos työskentely edellyttää liikkumista, voit

irrottaa Philips RCH19 -valon ja käyttää sitä

korkealaatuisen litiumioniakun ansiosta

johdottomana normaalitilassa neljä tuntia ja

Eco-tilassa jopa seitsemän tuntia.

Kestää kemikaaleja

Philips RCH19 kestää useimpia kemikaaleja

ja liuottimia, joten sitä voi huoletta käyttää

vaativissakin työskentelyolosuhteissa.

Kestävä kotelo – IK07

Philips RCH19:n kotelo on kansainvälisen

IK07-luokan mukainen, ja se suojaa valoa

iskuilta vaativimmissakin työolosuhteissa,

sillä työkalut lipeävät välillä huolellisimpien

työntekijöiden käsistä.

Erittäin pieni koko

Philips RCH19 -valoa voidaan kääntää 180

astetta, joten sillä voidaan valaista hyvinkin

ahtaita paikkoja. Näet tarkasti moottorin tai

laitteen hankalasti saavutettavatkin

yksityiskohdat.

90 asteen valokeila

Philips RCH19 tuottaa laajan 90 asteen

valokeilan, joka valaisee suurenkin

työskentelyalueen. Kirkkaan valkoisen valon

ansiosta näet tarkasti pienetkin

yksityiskohdat.

Kirkkaat ja korkealaatuiset LED-polttimot

Laadukkailla LED-polttimoilla varustettua

Philips RCH19 -työvaloa voidaan käyttää

kahdessa eri virtatilassa. Tehotila tarjoaa

250

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 120 lumenin valovirran jopa

seitsemäksi tunniksi.

Kirkas valo peittoaa pimeyden

Korkealaatuisten LED-polttimoiden ansiosta

ladattava Philips RCH19 tuottaa voimakkaan

valkoisen, kirkkaan ja laajan valokeilan, jonka

6 000 kelvinin valo parantaa työn tarkkuutta

ja vähentää silmien rasitusta.
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