
 

RCH19 dunne
oplaadbare lamp

LED Professional
Work Light

 
Hoogwaardige LED-lamp

Dubbele modus: 250 lm en 120

lm

Batterijduur van 6 uur in ECO-

modus

Veelzijdig, slank design

 

LPL46X1

Beter zien, beter werken
Ultraslanke oplaadbare werkverlichting

De oplaadbare Philips RCH19 LED-inspectielamp zorgt voor een helder en

natuurlijk licht bij iedere onderhoudstaak. De hoogwaardige LED's bieden een

dubbele voedingsmodus van 250 en 120 lumen, voor meer dan 7 uur continu

snoerloos gebruik.

Helder wit en natuurlijk LED-licht

Zie elk detail dankzij een 90° brede lichthoek

Hoogwaardige LED's geven helder licht tot 250 lumen

Overwin de duisternis met helder, natuurlijk licht

Ultraslank en wendbaar design

Ultraslank ontwerp voor kleine ruimten

Magneet en veelzijdige haak voor handsfree gebruik

Tot wel 7 uur continu licht

Flexibel werken dankzij maximaal 7 uur snoerloos gebruik

Bestand tegen schokken en chemische stoffen

Bestendig tegen chemische stoffen en oplosmiddelen

Robuuste behuizing voor sterke schokbestendigheid - IK07



RCH19 dunne oplaadbare lamp LPL46X1

Kenmerken
Magneet en haak voor handsfree gebruik

Dankzij de verstelbare en uittrekbare multi-

hoekhaak kunt u deze lamp op elke plek

ophangen waar u hem nodig hebt. En dankzij

de sterke magneet aan de achterkant kunt u

de lamp ook gemakkelijk aan metalen

oppervlakken bevestigen, waardoor u beide

handen vrij hebt.

Hoogwaardige oplaadbare accu

Wilt u tijdens het werken in uw werkplaats

kunnen rondlopen? Geen probleem. De RCH19

is voorzien van een hoogwaardige lithium-

ionbatterij, zodat u 4 uur continu over fel licht

beschikt. Als u langer moet werken, schakelt u

gewoon naar de ECO-modus en kunt u de

lamp 7 uur ononderbroken gebruiken.

Bestendig tegen chemische stoffen

Uw Philips RCH19 is ontworpen om te

overleven in de zwaarste

werkplaatsomgevingen en is zeer goed

bestand tegen de meeste chemische stoffen

en oplosmiddelen.

Robuuste behuizing – IK07

Om te voldoen aan IK07, de internationale

norm voor schokbestendigheid, is de Philips

RCH19 ontworpen om bestand te zijn tegen

de zwaarste werkomgevingen. Dankzij de

handige handgreep laat u de lamp minder

snel vallen, maar voor de zekerheid is de lamp

beschermd met een robuuste behuizing.

Omdat we weten dat zelfs de meest

voorzichtige werknemers hun gereedschap

wel eens per ongeluk laten vallen.

Ultraslank ontwerp

De Philips RCH19 is voorzien van een

draaihoek van 180°, zodat u de lamp in zeer

kleine ruimten kunt passen. Wanneer u nu

diep in een motor of in een machine moet

kunnen kijken, kunt u echt overal schijnen.

90° brede lichthoek

De Philips RCH19 biedt een brede lichthoek

van 90°, zodat u een groot oppervlak kun

verlichten. Met helder, wit licht kunt u

gemakkelijk elk klein detail zien dat u nodig

hebt om de klus te klaren.

Heldere, hoogwaardige LED's

De Philips RCH19 is uitgerust met

hoogwaardige LED's en biedt een handige

dubbele voedingsmodus. De Boost-modus

geeft u een krachtige 250 lumen

lichtopbrengst en helpt u de kleinste details

waar te nemen. En als u de lamp een lange

tijd wilt gebruiken, kiest u de ECO-modus om

te besparen op de accuduur. Bij een

verminderde sterkte van 120 lumen biedt deze

lamp u nog steeds tot 7 uur lang hoogwaardig

helder licht.

Helder licht overwint de duisternis

De Philips RCH19 oplaadbare lamp is

uitgerust met hoogwaardige LED's en biedt

intens wit licht zodat u kunt blijven werken

wanneer het donker wordt. Met de heldere,

brede lichtstraal kunt u duidelijk zien en het

natuurlijke licht tot 6000K is ook nog eens

aangenaam voor uw ogen om vermoeidheid te

voorkomen.
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Specificaties
Bestelinformatie

Bestelnummer: LPL46X1

Bestelcode: 39823631

Elektrische kenmerken

Batterijcapaciteit: 2100 mAh

Voedingsbron: Batterij, Lithium-ionbatterij

18650

Wattage: 3 W

Werkingstijd accu (boost): Tot 4 uur

Voltage: 3,65 volt

Gebruiksduur batterij (eco): Maximaal 7 uur

Batterijtype: Lithium-ionbatterij

Type oplaadkabel: Oplaadbaar

Type stekker: Kabel

Oplaadtijd van batterij: Tot 3 uur

Lichtkenmerken

Lichtintensiteit (boost): 400 lux bij 0,5 m

Lichtopbrengst: 250 lumen

Lichtopbrengst (Eco): 120 lumen

Lichthoek: 90 graad

Lichtintensiteit (eco): 200 lux bij 0,5 m

LED-levensduur: Tot 10.000 uur

Lichtopbrengst: SCHUIF

Kleurtemperatuur: 6000 K

Verpakkingsinformatie

Brutogewicht per stuk: 2077 g

Hoogte: 18,2 cm

Lengte: 20 cm

Breedte: 18 cm

Gegevens van de verpakking

EAN1: 8727900398236

EAN3: 8727900398243

Verpakkingsinformatie

Kabellengte: 100 m

Hoogte: 5,2 cm

Lengte: 18,5 cm

Verpakkingshoeveelheid / MOQ: 1

Gewicht incl. accu: 266 g

Gewicht incl. kabel: 266 g

Gewicht zonder kabel: 215,5 g

Formaat: Compact, Standaard

Breedte: 8,0

Productbeschrijving

Haak: 360 graden uittrekbare haak

Beschermingsklasse tegen schokken (IK): IK07

Waarde bescherming tegen binnendringing

(IP): IP54

Magneet

Materiaal en afwerking: Robuust rubber en

polycarbonaat

Aantal LEDs: 6

Bestand tegen: vet, olie, oplosmiddelen

Technologie: LED

Collectie: RCH

UV-lekdetector: Nee

Handsfree opties: Haak

Gebruikstemperatuur: 0 °C tot 40 °C

Marketingspecificaties

Productkenmerk: Oplaadbare werklamp

Verwachte voordelen: Beter zicht, Beter

werken
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