
 

PJH10
Professional

 
1 000 lumenia / 10 W

iskun- ja vedenkestävä

akunkesto 3 h (himmennettynä
12 h)

Akun merkkivalo

 

LPL64X1

Valkoista valoa korjaamoon
Kannettava ja ladattava projektorivalo

Korkealaatuisilla LED-polttimoilla varustettu Philipsin PJH10-projektorivalo

tuottaa jopa 1 000 lumenin valokeilan. Älykkään himmennystoiminnon ansiosta

voit säätää valovirran 100 lumeniin. Kestää hyvin vettä ja iskuja.

Merkkivalo kertoo akun jäljellä olevan käyttöajan

Merkkivalo kertoo jäljellä olevan käyttöajan

Ladattava akku antaa jopa 12 tuntia käyttöaikaa

Voimakas ja kirkas valkoinen valo

Tehokas valkoinen valo (1 000 lumenia / 10 W) valaisee suuren alueen

Älykkäällä himmennystoiminnolla valoa voi säätää välillä 10–1000 lm

Kestävä työvalo jokapäiväiseen käyttöön

Huoletonta käyttöä – työvalon rikkominen on lähes mahdotonta

Kestää roiskeet ja upottamisen

Monipuolinen ja helppokäyttöinen

Vastaavia tuotteita pienempi ja kevyempi

Voit kiinnittää työvalon kätevällä magneetilla

Kääntyvän kahvan ansiosta voit kohdistaa valon juuri oikeaan kohtaan
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Kohokohdat
Voimakas työvalo

Philipsin PJH10-projektorivalo on täydellinen

työvalo suurille alueille, kuten työmaille,

tilapäiseksi seinävalaisimeksi tai vaikkapa

leikkipihalle. Se tuottaa kirkkaan ja leveän

valokeilan ja 1 000 lumenin (10 W) valovirran,

joka on merkittävästi vastaavia malleja

kirkkaampi. Jos tarvitset vähemmän valoa ja

haluat säästää akkua, voit helposti

himmentää valon 100 lumeniin. 6 000

kelvinin luonnollinen värilämpötila ei rasita

silmiä, mikä ehkäisee väsymistä työskentelyn

aikana.

Älykäs himmennystoiminto

Erilaisissa töissä tarvitaan eri määrä valoa.

Philipsin PJH10:n älykkäällä

himmennystoiminnolla voit helposti säätää

valovirtaa välillä 100–1000 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.

Lähes mahdoton rikkoa

Philipsin PJH10 on täysin kuminen 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 PJH10

selviytyi testistä helposti.

Vedenkestävä

Philipsin PHJ10-projektorivalo 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.

Monikäyttöinen kääntyvä kahva

Usein tarvitset korjaus- tai huoltotyössä

molempia käsiä. Voit käyttää Philipsin PJH10-

projektorivalon 180 astetta kääntyvää kahvaa

kiinnityskoukkuna tai tukea työvalon sitä

vasten ja kohdistaa valon juuri oikeaan

kohtaan työkohteessasi.

Kätevä magneettikiinnitys

Philipsin PJH10-projektorivalon kääntyvässä

kahvassa on kaksi magneettia, joilla valo

voidaan helposti kiinnittää metallipinnalle.

Tämä helpottaa työvalon käyttämistä

vaikkapa autoa korjattaessa tai työkonetta

huollettaessa. Kahvassa on myös M8-aukko,

joka mahdollistaa kiinnittämisen kolmijalkaan.

Pienikokoinen ja kevyt

PJH10:n 399 gramman paino ja 145 x 100

mm:n mitat tekevät siitä vastaavia valoja

kevyemmän ja pienemmän. Tämän ansiosta

sitä on helpompi käyttää työskentelyn aikana

ja lisäksi se vie vähemmän säilytystilaa.

Käyttöaika jopa 12 tuntia

Akku täyteen ladattuna Philipsin PJH10-

työvalo tuottaa kirkasta valkoista valoa (1 000

lumenia / 10 W) jopa 3 tunnin ajan. Jos haluat

säästää akkuvirtaa, siirry Eco-tilaan (100

lumenia), joka pidentää käyttöaikaa jopa 12

tuntiin eli huomattavasti muita vastaavia

malleja pidemmäksi.

Akun merkkivalo

Unohda huoli valon sammumisesta väärällä

hetkellä. Philipsin PJH10-projektorivalon

takaosassa oleva akun merkkivalo ilmaisee,

kuinka pitkään voit vielä käyttää valoa akkua

lataamatta.
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Tekniset tiedot
Tilaustiedot

Tilausmerkintä: LPL64X1

Tilauskoodi: 5167731

Sähkötiedot

Akun kapasiteetti: 4 400 mAh

Virtalähde: Micro-USB-laturi

Teho: 10 W

Akun käyttöaika (tehotila): enintään 3 tuntia

Jännite: 3,7 V

Akun käyttöaika (Eco-tila): jopa 12 tuntia

Akun/pariston tyyppi: litiumioniakku

Latausjohdon tyyppi: ladattava

Virtapistokkeen tyyppi: Micro USB

Akun latausaika: noin 4,5 tuntia

Virtalähde: litiumioni 18650 (x 2)

Valon ominaisuudet

Värilämpötila: 6 000 K

Valovirta (kohdevalo): –

Valaistusvoimakkuus (tehotila): 1 500 luxia

0,5 metrin etäisyydellä

Valaistusvoimakkuus (Eco): 150 luxia

0,5 metrin etäisyydellä

LED-käyttöikä: 10 000 tuntia

Valon keilakulma: 90°

Valovirta (Eco-tila): 100 lumenia

Valovirta: 1 000 lumenia, 1 000/100 lumenia

Valon säteilykulma (kohdevalo): –

Valaistusvoimakkuus (osoitin): –

Ulkopakkauksen tiedot

Kokonaispaino/pakkaus: 3 330 g

Korkeus [cm]: 17,5 cm

Pituus [cm]: 30,5 cm

Leveys [cm]: 17 cm

Pakkauksen tiedot

EAN1: 8719018051677

EAN3: 8719018051684

Pakatun tuotteen tiedot

Määrä pakkauksessa / tilauksen

vähimmäismäärä: 6

Paino akkujen/paristojen kanssa: 520 g

Koko: Pienet ulkomitat, vakio

Johdon pituus: 120 cm

Korkeus [cm]: 14 cm

Pituus [cm]: 15 cm

Leveys [cm]: 5 cm

Halkaisija: –

Paino ilman akkuja/paristoja: –

Paino ilman johtoa: –

Paino johdon kanssa: –

Tuotteen kuvaus

Koukku: –

Iskunkestävyys (IK): IK09

Kotelointiluokka (IP): IP68

Magneetti

Materiaalit ja pinnoitus: ABS-muovi,

kumipäällyste

Valon kääntyvyys: 180 astetta kääntyvä kahva

Kestää: rasvaa, öljyä, kemiallisia liuottimia

Tekniikka: LED

Otsanauha: –

Kiinnitysmahdollisuudet: voimakas magneetti,

kolmas jalka ja kiinnike

Valikoima: PJH

LED-polttimoiden määrä: 1

Käyttölämpötila: -10 – +40 °C

Kohdevalo: –

UV-vuodonilmaisin: ei

Valikoima: Ammattikäyttöön

Markkinointitiedot

Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet: ladattava

työvalo

Odotetut hyödyt: näe tarkemmin, työskentele

paremmin
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