
 

PJH10
Professional

 
1000 lúmens/10 W

Antichoque e à prova d'água

Dur. da bateria: 3 h (reg.: 12 h)

Indicador de bateria

 

LPL64X1 Luz natural na sua oficina
Projetor de luz recarregável portátil

Equipado com LEDs de alta qualidade, o projetor Philips PJH10 proporciona um

feixe intenso de luz de 1000 lúmens. A redução inteligente permite que você

ajuste a saída de luz para 100 lúmens. Resistente a choques e à água, esta

lâmpada foi projetada para durar.

Bateria recarregável com indicador de duração da bateria

O indicador mostra a você quanto tempo a bateria durará

Bateria recarregável dura até 12 horas por carga

Luz branca brilhante inteligente e potente

Luz branca potente (1000 lúmens/10 W) ilumina uma área grande

Redução inteligente para ajuste da luz entre 1000 e 100 lúmens

Lâmpada resistente e durável para uso diário

Sinta-se confiante com uma lâmpada que é quase inquebrável

À prova d'água contra respingos e imersão

Versátil, sem o uso das mãos e fácil de usar

Menor e mais leve do que os produtos similares

Acessório para montagem com imãs para iluminação sem o uso das mãos

A alça giratória permite que você posicione a luz para uso sem as mãos



PJH10 LPL64X1

Destaques
Luz potente enquanto você trabalha

Seja para iluminar um local de trabalho,

substituir temporariamente uma lâmpada de

parede ou iluminar atividades ao ar livre, o

projetor Philips PJH10 é perfeito para

iluminar grandes áreas escuras. Fornecendo

uma iluminação potente de 1000 lúmens (10

W), sua luz consistentemente brilhante

produz um feixe super amplo. Esta saída de

luz é significativamente maior que a dos

modelos similares no mercado, ajudando você

a ver mais. Se você precisar de menos luz e

maior duração da bateria, poderá regular

facilmente a lâmpada para uma saída de 100

lúmens. 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 PJH10 permite

ajustar facilmente a saída de luz entre 1000

lúmens até 100 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.

Quase impossível quebrar

A Philips PJH10 é uma lâmpada de oficina

totalmente 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 PJH10

facilmente sobrevive a ser derrubado assim, a

maioria das lâmpadas padrão quase

certamente quebraria.

Altamente resistente à água

Como você pode usar as lâmpadas do projetor

Philips PJH10 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.

Alça giratória versátil

Às vezes, você precisa ter as mãos livres para

se concentrar no seu trabalho. A alça giratória

de 180° na parte traseira do Philips PJH10 dá

a você a liberdade para posicionar o projetor

conforme necessário. Você pode usar a alça

como um gancho para pendurar a luz, ou

como um suporte. Essa versatilidade permite

direcionar a luz apenas onde você precisa.

Montagem com imãs para deixar as mãos

livres

O projetor Philips PJH10 vem com dois ímãs

integrados na alça giratória. Você pode

simplesmente montar seu projetor em

qualquer superfície de metal, perfeito para

uso em uma garagem ou outro local de

trabalho. Há também um buraco M8 na alça

para que você possa fixá-la em cima de um

tripé.

Leve e compacto

Com apenas 399 g e com dimensões de 145 x

100 mm, o PJH10 é mais leve e compacto do

que os produtos de iluminação similares no

mercado. Isso significa que ele não só é mais

fácil de usar enquanto você trabalha, mas

também ocupa menos espaço quando não

está em uso.

Até 12 horas de duração da bateria

Quando totalmente carregada, a Philips

PJH10 fornece luz branca brilhante (1000

lúmens/10 W) por até 3 horas de uso

contínuo. Se você precisar que a bateria dure

mais tempo, simplesmente mude para o modo

eco (100 lúmens) e aproveite até 12 horas de

luz contínua. Isso é

significativamente mais tempo do que o

fornecido pelos modelos similares atualmente

disponíveis.

Indicador de bateria

Chega de se preocupar com a luz que acaba

justo quando você mais precisa. As lâmpadas

do projetor Philips PJH10 têm um indicador

de duração da bateria na parte traseira. Isso

indica o tempo que você terá antes que

precise recarregar a bateria.
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Especificações
Informações do pedido

Entrada do pedido: LPL64X1

Código do pedido: 5167731

Características elétricas

Capacidade da bateria: 4400 mAh

Fonte de alimentação: Carregador micro USB

Potência em watts: 10 W

Tempo de funcionamento da bateria (boost):

Até 3 horas

Voltagem: 3,7 V

Tempo de funcionamento da bateria (Eco):

Até 12 horas

Tipo de bateria: Bateria de íon de lítio

Tipo de cabo de carregamento: Recarregável

Tipo de plugue: Micro USB

Tempo de carregamento da bateria: Cerca de

4,5 horas

Fonte de alimentação: 2 de íon de lítio 18650

Características da luz

Temperatura de cor: 6.000 K

Saída de luz (pointer): ND

Intensidade da luz (boost): 1500 lux a 0,5m

Intensidade da luz (eco): 150 lux a 0,5m

Duração do LED: 10.000 horas

Ângulo de feixe: 90°

Saída de luz (eco): 100 lúmenes

Saída de luz: 1000 lúmens, 1000/100 lúmens

Ângulo de feixe (pointer): ND

Intensidade da luz (pointer): ND

Informações na embalagem externa

Peso bruto por peça: 3330 g

Altura [cm]: 17,5 cm

Comprimento [cm]: 30,5 cm

Largura [cm]: 17 cm

Informações da embalagem

EAN1: 8719018051677

EAN3: 8719018051684

Informações do produto fornecido

Quantidade no pacote / quantidade mínima: 6

Peso com as pilhas: 520 g

Tamanho: Compacta, Standard

Comprimento do cabo: 120 cm

Altura [cm]: 14 cm

Comprimento [cm]: 15 cm

Largura [cm]: 5 cm

Diâmetro: ND

Peso sem as pilhas: ND

Peso sem o cabo: ND

Peso com o cabo: ND

Descrição do produto

Gancho: ND

Classificação de proteção contra impacto (IK):

IK09

Classificação de proteção de entrada (IP):

IP68

Ímã

Materiais e acabamento: ABS com borracha

Luz articulável: Alça giratória de 180°

Resistente a: gordura, óleo, solventes de

oficinas

Tecnologia: LED

Alça: ND

Opções sem o uso das mãos: Ímã forte,

Terceiro pé que inclui um clipe

Linha: PJH

Número de LEDs: 1

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

Luz do pointer: ND

Detector de vazamento UV: N

Linha: Profissional

Especificações de marketing

Destaque do produto: Lanterna de trabalho

recarregável

Benefícios esperados: Veja melhor, Trabalhe

melhor
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