
 

RCH5S
Professional

 
300 lúmens/3 W

Antichoque e à prova d'água

Dur. da bateria: 1,5 h (reg.: 12 h)

LED Lumileds de alta qualidade

 

LPL62X1 Luz LED regulável e pequena, mas potente
Design compacto para trabalhos de inspeção rápida

Equipada com LEDs de alta qualidade, a Philips RCH5S é uma lâmpada de

trabalho sem fio compacta, que proporciona uma luz brilhante. A redução

inteligente permite que você ajuste facilmente a luz entre 300 e 30 lúmens. E é

altamente resistente à água e a impactos.

Lâmpada de bolso sem fio fácil de usar

Fortes ímãs integrados permitem uso com mãos livres

Design compacto para entrar facilmente no seu bolso.

Útil lâmpada giratória de 180° para direcionar o feixe de luz

Luz brilhante superior com chips de LED de alta qualidade

O amplo ângulo de feixe de 120º ilumina uma grande área de trabalho

Luz LED de alta qualidade de até 300 lúmens

Luz spot de LED potente de 120 lúmens

Redução inteligente para ajuste da luz entre 300 e 30 lúmens

Bateria de ultralonga duração e carregamento rápido

Bateria avançada com vida longa duração

Sinta-se confiante com uma lâmpada que é quase inquebrável

O indicador mostra a você quanto tempo a bateria durará

Dock para carregamento eficiente da bateria

À prova d'água contra respingos e imersão



RCH5S LPL62X1

Destaques
LEDs de alta qualidade

Equipada com LEDs de alta qualidade, a

Philips RCH5S fornece luz brilhante e um

recurso de redução útil. O modo Boost

proporciona um potente feixe de luz de 300

lúmens, para que você possa ver cada

pequeno detalhe. E se estiver usando a

lâmpada por um longo tempo enquanto

estiver desconectado, poderá diminuir a luz

para preservar a duração da bateria. Com

uma saída de 30 lúmens reduzida, você ainda

terá luz de alta qualidade por até 12 horas. A

luz natural de 6000 Kelvin também é mais

suave a seus olhos, evitando a fadiga

enquanto você trabalha.

Redução inteligente para ajuste da luz

Trabalhos diferentes exigem diferentes

quantidades de luz. Com um recurso de

redução inteligente, a Philips RCH5S permite

ajustar facilmente a saída de luz entre 300

lúmens até 30 lúmens. Desse modo, se a luz

ambiente mudar, ou se houver muito brilho,

ou se você quiser apenas preservar a bateria,

poderá ajustar o brilho de forma rápida e fácil

para atender às necessidades do trabalho.

Por que é inteligente? Porque se lembra da

sua última configuração. Então, se

você está continuando com um trabalho

semelhante, começará com a quantidade

certa de luz.

Luz de spot de LED potente

A RCH5S é equipada com um poderoso spot

para ajudar você a iluminar aqueles lugares

difíceis de ver. Fornecendo até 120 lúmens de

luz branca brilhante, você poderá localizar até

os menores detalhes enquanto trabalha.

Amplo ângulo de feixe de 120º

A Philips RCH5S oferece um amplo ângulo de

feixe de 120°, perfeito para iluminar toda a

área de trabalho à sua frente. Com a luz

brilhante distribuída uniformemente por uma

área grande, você pode ver facilmente o que

está fazendo.

Bateria avançada e durável

A lâmpada de inspeção LED recarregável

RCH5S possui tecnologia de bateria

avançada. No modo eco, a bateria dura até 12

horas, significativamente mais tempo do que

os modelos comparáveis no mercado. E você

obtém uma carga completa em menos de 2,5

horas. Dessa forma, essa é uma lâmpada de

inspeção LED que continuará funcionando por

um longo tempo e estará pronta para ser

usada rapidamente.

Indicador de bateria

Chega de se preocupar com a luz que acaba

justo quando você mais precisa. As lâmpadas

de inspeção Philips RCH5S têm um indicador

de duração da bateria na parte frontal. Isso

indica o tempo que você terá antes que

precise recarregar a bateria.

Quase impossível quebrar

A Philips RCH5S é uma lâmpada de oficina

com cobertura de borracha, proporcionando

uma pega confortável e segura. Mas, apesar

disso, sabemos que é fácil deixar cair suas

ferramentas. Com uma classificação de

resistência a choques IK09 (que é 5x melhor

que a classificação IK07 alcançada por

produtos comparáveis), você pode manusear

sua lâmpada de oficina com confiança. Nos

testes de resistência a impacto, a lâmpada foi

lançada em suas 6 faces de uma altura de 1,5

metro (cerca da altura do ombro) num total de

25 vezes. Enquanto a resistente RCH5S

facilmente sobrevive a ser derrubado assim, a

maioria das lâmpadas padrão quase

certamente quebraria.

Altamente resistente à água

Como você pode usar as lâmpadas de

inspeção Philips RCH5S para várias

atividades internas ou externas, a lâmpada é

projetada para resistir em condições difíceis.

Com uma classificação IP68 para resistência à

água, o dispositivo continuará a funcionar

quando respingado ou mesmo imerso na água

por um longo período. A maioria das

lâmpadas de oficina comparáveis atinge

apenas uma classificação IP54, que protege

somente contra jatos de água de baixa

pressão, como a chuva.

Dock para carregamento

Um prático dock vem com a Philips RCH5S.

Ele não só carrega a bateria com eficiência

(mais rápido do que a maioria das conexões

USB), como também é compatível com a

RCH25, para que você possa usar um dock

para carregamento para vários lâmpadas,

economizando espaço em sua oficina.

Design fino e compacto

O exclusivo design compacto da lâmpada de

inspeção LED RCH5S significa que você pode

usá-la de várias formas. De tamanho

semelhante ao de um baralho de cartas, você

pode facilmente colocar essa luz no bolso.

Útil lâmpada giratória

Graças à lâmpada giratória de 180° na sua

base, você pode facilmente ajustar a direção

do feixe de luz, conforme suas necessidades.

Imãs para utilização com mãos livres

Às vezes, você precisa de ambas as mãos

para fazer o trabalho. Com um imã forte

integrado na base e outro na parte traseira

da lâmpada, você pode facilmente fixar o

dispositivo a qualquer serviço de metal

próximo. Juntamente com a lâmpada giratória

de 180°, isso proporciona a você uma grande

flexibilidade enquanto trabalha.
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Especificações
Informações do pedido

Entrada do pedido: LPL62X1

Código do pedido: 5163931

Características elétricas

Fonte de alimentação: dock

Potência em watts: 3 W

Voltagem: 3,7 V

Tipo de cabo de carregamento: Recarregável

Tipo de plugue: Micro USB

Capacidade da bateria: 1.200 mAh

Tempo de carregamento da bateria: Cerca de

2,5 horas

Tempo de funcionamento da bateria (boost):

Até 1,5 hora

Tempo de funcionamento da bateria (Eco):

Até 12 horas

Tipo de bateria: Bateria de íon de lítio

Fonte de alimentação: Polímero de lítio PL

703450

Características da luz

Saída de luz: 300 lúmenes, 300/30 lúmens

Ângulo de feixe: 120° grau

Ângulo de feixe (pointer): 60°

Duração do LED: 10.000 horas

Intensidade da luz (boost): 500 lux a 0,5m

Intensidade da luz (eco): 50 lux a 0,5m

Intensidade da luz (pointer): 550 lux a 0,5m

Saída de luz (eco): 30 lúmenes

Saída de luz (pointer): 120 lúmens

Temperatura de cor: 6.000 K

Informações na embalagem externa

Peso bruto por peça: 2960 g

Altura: 21,5 cm

Comprimento [cm]: 33 cm

Largura [cm]: 17 cm

Informações da embalagem

EAN1: 8719018051639

EAN3: 8719018051646

Informações do produto fornecido

Altura: 15 cm

Comprimento: 10,2 cm

Quantidade no pacote / quantidade mínima:

6

Peso com as pilhas: 460 g

Largura: 9,7 cm

Tamanho: Standard

Comprimento do cabo: 120 cm

Diâmetro: ND

Peso sem as pilhas: ND

Peso sem o cabo: ND

Peso com o cabo: ND

Descrição do produto

Classificação de proteção contra impacto (IK):

IK09

Classificação de proteção de entrada (IP):

IP68

Tecnologia: LED

Opções sem o uso das mãos: Ganchos

retráteis de 360°, Ímã forte

Alça: ND

Gancho: Gancho retrátil em 360 graus

Ímã

Materiais e acabamento: ABS com borracha

Número de LEDs: 4+1

Temperatura de operação: -10 °C a 40 °C

Luz articulável: Base giratória de 180°

Luz do pointer: ND

Linha: Profissional

Resistente a: gordura, óleo, solventes de

oficinas

Detector de vazamento UV: N

Especificações de marketing

Destaque do produto: Lanterna de trabalho

recarregável

Benefícios esperados: Veja melhor, Trabalhe

melhor
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