
 

RCH5S
Professional

 
300 lumen/3 W

Stöt- och vattentålig

Batteriets livsl.: 1,5 t (dimrad: 12

t)

Lumileds LED-lampa av hög
kvalitet

 

LPL62X1

Liten men kraftfull dimbar LED-lampa
Kompakt design för snabba besiktningsjobb

Philips RCH5S är en sladdlös arbetslampa i fickformat som är utrustad med LED-

lampor av hög kvalitet, vilket ger ett starkt ljus. Med en smart dimmer kan du enkelt

justera ljuset mellan 300 och 30 lumen. Dessutom är den mycket motståndskraftig

mot vatten och stötar.

Lättanvänd sladdlös ficklampa

Starka inbyggda magneter medger handsfree-användning

Kompakt design – lätt att stoppa i fickan.

Användbar vridbar lampa i 180° för att rikta ljusstrålen

Överlägset starkt ljus från högkvalitativa LED-chip

120° spridningsvinkel lyser upp en stor arbetsyta

LED-lampor av hög kvalitet upp till 300 lumen

Kraftfull LED-spot på 120 lumen

Smart dimmer där du kan ställa in ljuset på mellan 300 och 30 lumen

Extremt lång livslängd och snabb laddning av batteri

Avancerat batteri med lång livslängd

Känn dig trygg med en lampa som är nästan omöjlig att ha sönder

Indikatorn visar hur länge batteriet kommer att räcka

Dockningsstation för effektiv laddning av batteriet

Tål vattenstänk och nedsänkning i vatten



RCH5S LPL62X1

Funktioner
LED-lampor av hög kvalitet

Philips RCH5S är utrustad med högkvalitativa

LED-lampor och ger ett starkt ljus, och den

har även en användbar dimmerfunktion.

Boost-läget ger dig en bred, kraftfull ljusbild

på 300 lumen, så att du kan se varenda liten

detalj. Och om du använder den under en

längre tid när den inte är kopplad till ett

vägguttag kan du dimma ljuset för att spara

på batteriet. Vid ett ljusflöde på 30 lumen får

du fortfarande ljus av hög kvalitet i upp till 12

timmar. Det naturliga ljuset på 6 000 Kelvin

är skonsamt för ögonen för att motverka

trötthet när du arbetar.

Smart dimmer för att justera ljus

Olika jobb kräver olika mycket ljus. Tack vare

den smarta dimmerfunktionen på Philips

RCH5S kan du enkelt justera ljusstyrkan från

300 ned till 30 lumen. Så om det omgivande

ljuset ändras, du bländas eller om du bara vill

spara på batteriet kan du snabbt och enkelt

justera ljusstyrkan så att den passar det jobb

du utför. Varför är det smart? Därför att den

kommer ihåg din senaste inställning. Så om

du är fortsätter med ett liknande jobb börjar

du med precis rätt mängd ljus.

Kraftfull LED-spot

RCH5s är utrustad med en kraftfull spot som

lyser upp svåråtkomliga ställen. Den ger upp

till 120 lumen starkt, vitt ljus, så att du även

kan se de allra minsta detaljerna när du

arbetar.

120° spridningsvinkel

Philips RCH5S ger en spridningsvinkel på

120°, vilket är perfekt för att lysa upp hela

arbetsområdet framför dig. Med det klara

ljuset jämnt fördelat över ett stort område

kan du enkelt se vad du gör.

Avancerat och hållbart batteri

Den uppladdningsbara LED-

inspektionslampan RCH5S har avancerad

batteriteknik. I Eco-läget räcker batteriet i

upp till 12 timmar, vilket är avsevärt längre än

jämförbara modeller på marknaden. Och du

får en full laddning på mindre än 2,5 timmar.

Så detta är en LED-inspektionslampa som

kan användas länge, och är klar att användas

snabbt.

Batteriindikator

Nu slipper du oroa dig för att ljuset försvinner

när du som bäst behöver det. På framsidan av

Philips RVH5S-inspektionslampor hittar du en

batteriindikator som talar om exakt hur lång

tid du har på dig innan du måste ladda

batteriet.

Nästan omöjlig att ha sönder

Philips RCH5S är en gummiklädd

verkstadslampa, vilket ger ett bekvämt och

säkert grepp. Men trots detta vet vi att det är

lätt att tappa verktyg. Med en IK09-

klassificering för stöttålighet (som är fem

gånger bättre än IK07-klassificeringen som

uppnås på jämförbara produkter) kan du

använda din verkstadslampa utan problem. I

ett stöttålighetstest tappades lampan på alla

sex sidor från en höjd på 1,5 meter (ca

axelhöjd) totalt 25 gånger. Robusta RCH5S

klarar enkelt att tappas på det här sättet,

medan de flesta standardlampor med största

sannolikhet skulle gå sönder.

Mycket vattentålig

Eftersom du kan använda Philips RCH5S-

inspektionslampor för olika inom- och

utomhusaktiviteter är lampan utformad för

att klara av tuffa förhållanden. Med en IP68-

klassning för motståndskraft mot vatten

fortsätter enheten att fungera även när den

utsätts för stänk eller till och med sänks ned i

vatten under en längre tid. De flesta

jämförbara verkstadslampor uppnår endast en

IP54-klassning, vilket endast skyddar mot

vattenstrålar med lågt tryck, t.ex. regn.

Dockningsstation för laddning

Philips RCH5S levereras med en praktisk

dockningsstation. Den laddar inte bara

batteriet effektivt (snabbare än de flesta USB-

anslutningar), utan är även kompatibel med

RCH25, så du kan använda en laddningsdocka

för flera lampor och på så sätt spara utrymme

i verkstaden.

Tunn design i fickformat

RCH5s LED-inspektionslampans unika

kompakta design innebär att du kan använda

den till flera olika saker. Den är ungefär lika

stor som en kortlek, vilket gör att du lätt kan

stoppa den här lampan i fickan.

Användbar vridbar lampa

Tack vare lampan som kan vridas i 180° på

bottenplattan kan du enkelt justera

ljusstrålens riktning, beroende på dina behov.

Magneter för handsfree-användning

Ibland behöver man ha båda händerna fria för

att få jobbet gjort. Med en stark inbyggd

magnet på basenheten, och en annan på

lampans baksida, kan du enkelt fästa enheten

på allt närliggande metallmaterial.

Tillsammans med lampan som kan vridas i

180° får du stor frihet medan du arbetar.



RCH5S LPL62X1

Specifikationer
Beställningsinformation

Beställningspost: LPL62X1

Beställningskod: 5163931

Elektriska specifikationer

Strömkälla: dockningsstation

Wattal: 3 W

Spänning: 3,7 V

Typ av laddningskabel: Laddningsbar

Typ av kontakt: Mikro-USB

Batterikapacitet: 1200 mAh

Batteriladdningstid: cirka 2,5 timmar

Batteritid (Boost): Upp till 1,5 timmar

Batteriets driftstid (ECO): Upp till 12 timmar

Batterityp: Litiumjonbatteri

Strömkälla: Litiumpolymer PL 703450

Ljusegenskaper

Ljusflöde: 300 lumen, 300/30 lumen

Spridningsvinkel: 120° grader

Spridningsvinkel (fokusljus): 60°

LED-livslängd: 10 000 timmar

Ljusintensitet (Boost): 500 lux vid 0,5 m

Ljusintensitet (Eco): 50 lux vid 0,5 m

Ljusintensitet (fokusljus): 550 lux vid 0,5 m

Ljusstyrka (Eco): 30 lumen

Ljusstyrka (fokusljus): 120 lumen

Färgtemperatur: 6 000 K

Förpackningsinformation

Bruttovikt per del: 2 960 g

Höjd: 21,5 cm

Längd [cm]: 33 cm

Bredd [cm]: 17 cm

Förpackningsinformation

EAN1: 8719018051639

EAN3: 8719018051646

Produktinformation i förpackning

Höjd: 15 cm

Längd: 10,2 cm

Antal i förpackning/minsta beställningsantal:

6

Vikt med batterier: 460 g

Bredd: 9,7 cm

Storlek: Standard

Kabellängd: 120 cm

Diameter: Saknas

Vikt utan batterier: Saknas

Vikt utan sladd: Saknas

Vikt med kabel: Saknas

Produktbeskrivning

Slagtålighetsklass (IK): IK09

Kapslingsklassning (IP): IP68

Teknik: LED

Handsfree-alternativ: 360° infällbara krokar,

stark magnet

Hörlurar med huvudband: Saknas

Krok: 360 grader infällbar krok

Magnet

Material och finish: ABS med gummi

Antal lysdioder: 4 + 1

Driftstemperatur: -10 °C till 40 °C

Vridbart ljus: Vridbar bas i 180°

Ljus med pekfunktion: Saknas

Sortiment: Professionell

Tål: fett, olja, industrimedel

Läckagedetektor med UV-ljus: Nej

Försäljningsspecifikationer

Produktbeskrivning: Laddningsbar

arbetslampa

Väntade fördelar: Se bättre, Arbeta bättre
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