
 

RCH5S
Professional

 
300 lumenia / 3 W

iskun- ja vedenkestävä

akunkesto 1,5 h (himmennettynä
12 h)

Korkealaatuinen Lumileds-LED

 

LPL62X1

Pienikokoinen mutta tehokas himmennettävä
LED-valo

Kätevän kokoinen työvalo nopeisiin tarkastustöihin

Korkealaatuisilla LED-polttimoilla varustettu Philipsin RCH5S on taskukokoinen

johdoton työvalo, joka tuottaa kirkasta valkoista valoa. Älykkään

himmennystoiminnon ansiosta voit säätää valovirtaa välillä 30–300 lumenia.

Työvalo kestää hyvin vettä ja iskuja.

Helppokäyttöinen johdoton käsivalo

Voimakkaat magneetit vapauttavat kädet työskentelyyn

Pieni laite mahtuu taskuun helposti

180° kääntyvän työvalon valokeila on helppo suunnata

Erittäin kirkas valo korkealaatuisista LED-siruista

120 asteen valokeila valaisee laajan työalueen

Korkealaatuisilla LED-polttimoilla jopa 300 lumenin valovirta

Voimakas 120 lumenin LED-kohdevalo

Älykkäällä himmennystoiminnolla valoa voi säätää välillä 30–300 lm

Pitkä käyttöaika ja nopeasti latautuva akku

Edistyksellinen ja pitkäkestoinen akku

Huoletonta käyttöä – työvalon rikkominen on lähes mahdotonta

Merkkivalo kertoo jäljellä olevan käyttöajan

Telakointiasema lataa akun tehokkaasti

Kestää roiskeet ja upottamisen



RCH5S LPL62X1

Kohokohdat
Korkealaatuiset LED-polttimot

Philipsin RCH5S:ssä on korkealaatuiset,

kirkasta valoa tuottavat LED-polttimot ja

kätevä himmennystoiminto. Tehotila tarjoaa

300 lumenin valovirran, joten näet tarkasti

pienimmätkin yksityiskohdat. Jos käytät valoa

pitkiä aikoja ilman virtajohtoa, voit säästää

akkua himmentämällä valon. Alhaisemmalla

30 lumenin valovirralla saat valoa jopa 12

tunniksi. 6 000 kelvinin luonnollinen

värilämpötila ei rasita silmiä, mikä ehkäisee

väsymistä työskentelyn aikana.

Älykäs himmennystoiminto

Erilaisissa töissä tarvitaan eri määrä valoa.

Philipsin RCH5S:n älykkäällä

himmennystoiminnolla voit helposti säätää

valovirtaa välillä 30–300 lumenia. Jos

ympäristön valaistus muuttuu, häikäisyä on

liikaa tai haluat säästää akkua, voit nopeasti

ja helposti säätää kirkkauden olosuhteisiin

sopivaksi. Älykäs toiminto muistaa viimeksi

käytetyn asetuksen, joten voit helposti palata

samanlaisen työn pariin oikeassa

valaistuksessa.

Tehokas LED-kohdevalo

RCH5S:n tehokas kohdevalo valaisee

hankalasti näkyvät kohteet. Jopa 120 lumenin

kirkkaassa valkoisessa valossa näet tarkasti

pienimmätkin yksityiskohdat.

120 asteen valokeila

Philipsin RCH5S:n laaja 120 asteen valokeila

valaisee täydellisesti koko työalueen. Kirkas

valo jakautuu tasaisesti suurelle alueelle,

joten näet tarkasti työkohteen ja työsi

tulokset.

Edistyksellinen ja kestävä akku

Ladattavassa RCH5S-LED-tarkastusvalossa

käytetään edistyksellistä akkutekniikkaa. Eco-

tilassa akku kestää jopa 12 tuntia eli

huomattavasti pidempään kuin muissa

vastaavissa malleissa, ja akku latautuu alle

2,5 tunnissa. Tämä LED-tarkastusvalo kestää

pitkään ja on nopeasti käyttövalmis.

Akun merkkivalo

Unohda huolet valon sammumisesta väärällä

hetkellä. Philipsin RCH5S-tarkastusvalon

etuosassa oleva akun merkkivalo ilmaisee,

kuinka pitkään voit vielä käyttää valoa akkua

lataamatta.

Lähes mahdoton rikkoa

Philipsin RCH5S on kumipäällysteinen

työvalo, jossa on mukava ja tukeva kahva.

Koska työkalut voivat kuitenkin helposti

pudota käsistä, valon iskunkestävyysluokka on

IK09 (eli viisi kertaa parempi kuin vastaavien

tuotteiden IK07-luokitus), mikä mahdollistaa

sen huolettoman käytön.

Iskunkestävyystesteissä työvalo pudotettiin

kuudessa eri asennossa 1,5 metrin

korkeudelta (suunnilleen hartian korkeudelta)

yhteensä 25 kertaa. Tämä hajottaisi useimmat

vakiomalliset työvalot, mutta vankka RCH5S

selviytyi testistä helposti.

Vedenkestävä

Philipsin RCH5S-tarkastusvalo sopii

käytettäväksi haastavissa olosuhteissa niin

sisä- kuin ulkotiloissa. IP68-luokitus takaa,

että laite toimii roiskeista huolimatta ja

voidaan upottaa veteen pitkäksi aikaa.

Useimpien samankaltaisten työvalojen

luokitus on vain IP54, mikä tarkoittaa

suojausta matalapaineisilta vesiroiskeilta,

kuten sateelta.

Telakointiasema latausta varten

Philipsin RCH5S:n mukana toimitetaan kätevä

telakointiasema. Se lataa akun tehokkaasti

(nopeammin kuin useimmat USB-laturit) ja on

lisäksi yhteensopiva RCH25:n kanssa, joten

voit käyttää samaa lataustelakkaa useille

työvaloille ja säästää tilaa.

Ohut, taskuun sopiva muotoilu

Kompakti RCH5S-LED-tarkastusvalo soveltuu

useisiin eri käyttötarkoituksiin. Korttipakan

kokoinen työvalo on helppo sujauttaa taskuun.

Kätevästi kääntyvä valo

Valo kääntyy rungossaan 180°, joten voit

helposti suunnata valokeilan tarpeidesi

mukaan.

Helppo magneettikiinnitys

Joissakin töissä tarvitaan kahta kättä. Rungon

ja takaosan voimakkailla magneeteilla voit

helposti kiinnittää työvalon mihin tahansa

metallipintaan. Magneettikiinnitys ja 180°

kääntyvä valo mahdollistavat joustavan

työskentelyn.



RCH5S LPL62X1

Tekniset tiedot
Tilaustiedot

Tilausmerkintä: LPL62X1

Tilauskoodi: 5163931

Sähkötiedot

Virtalähde: telakointiasema

Teho: 3 W

Jännite: 3,7 V

Latausjohdon tyyppi: ladattava

Virtapistokkeen tyyppi: Micro USB

Akun kapasiteetti: 1 200 mAh

Akun latausaika: noin 2,5 tuntia

Akun käyttöaika (tehotila): jopa 1,5 tuntia

Akun käyttöaika (Eco-tila): jopa 12 tuntia

Akun/pariston tyyppi: litiumioniakku

Virtalähde: litiumpolymeeri PL 703450

Valon ominaisuudet

Valovirta: 300 lm, 300/30 lumenia

Valon keilakulma: 120° astetta

Valon säteilykulma (kohdevalo): 60°

LED-käyttöikä: 10 000 h

Valaistusvoimakkuus (tehotila): 500 luxia 0,5

metrin etäisyydellä

Valaistusvoimakkuus (Eco): 50 luxia

0,5 metrin etäisyydellä

Valaistusvoimakkuus (osoitin): 550 luxia

0,5 metrin etäisyydellä

Valovirta (Eco-tila): 30 lumenia

Valovirta (kohdevalo): 120 lm

Värilämpötila: 6 000 K

Ulkopakkauksen tiedot

Kokonaispaino/pakkaus: 2960 g

Korkeus: 21,5 cm

Pituus [cm]: 33 cm

Leveys [cm]: 17 cm

Pakkauksen tiedot

EAN1: 8719018051639

EAN3: 8719018051646

Pakatun tuotteen tiedot

Korkeus: 15 cm

Pituus: 10,2 cm

Määrä pakkauksessa / tilauksen

vähimmäismäärä: 6

Paino akkujen/paristojen kanssa: 460 g

Leveys: 9,7 cm

Koko: vakio

Johdon pituus: 120 cm

Halkaisija: –

Paino ilman akkuja/paristoja: –

Paino ilman johtoa: –

Paino johdon kanssa: –

Tuotteen kuvaus

Iskunkestävyys (IK): IK09

Kotelointiluokka (IP): IP68

Tekniikka: LED

Kiinnitysmahdollisuudet: 360° kääntyvät,

sisäänvedettävät koukut, voimakas magneetti

Otsanauha: –

Koukku: 360 astetta kääntyvä,

sisäänvedettävä koukku

Magneetti

Materiaalit ja pinnoitus: ABS-muovi,

kumipäällyste

LED-polttimoiden määrä: 4+1

Käyttölämpötila: -10 – +40 °C

Valon kääntyvyys: 180 astetta kääntyvä runko

Kohdevalo: –

Valikoima: Ammattikäyttöön

Kestää: rasvaa, öljyä, kemiallisia liuottimia

UV-vuodonilmaisin: ei

Markkinointitiedot

Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet: ladattava

työvalo

Odotetut hyödyt: näe tarkemmin, työskentele

paremmin
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