
 

RCH10S

Professional
 

tehotila 200 lm, Eco-tila 100 lm

Monikäyttöinen, jättää kädet
vapaiksi

erittäin pitkä akunkesto, jopa 6

tuntia

Kestävä työvalo

 

LPL66X1

Näe paremmin, työskentele tehokkaammin
Ohut johdoton työvalo ammattikäyttöön

Philipsin pienikokoinen ja ladattava RCH10S sopii yhtä hyvin nopeisiin tarkistuksiin

kuin aikaa vieviin korjauksiinkin. Sen laaja 120 asteen valokeila poistaa kaikki varjot,

ja 360 astetta kääntyvä ripustuskoukku ja voimakas kiinnitysmagneetti jättävät

kädet vapaiksi muita tehtäviä varten.

Kaksi tilaa, luonnollisen valkoinen LED-valo

Miellyttävää työskentelyä rasittumatta

Valitse 100 lumenia Eco-tilassa tai tehokkaat 200 lumenia tehotilassa

Valaise koko työskentelyalue

Kestävä työvalo

Luja työvalo on suunniteltu kestämään haastavatkin työolosuhteet

Ladattava pitkäkestoinen akku

Työskentele keskeytyksettä jopa 6 tuntia

Kätevä, kääntyvä työvalo jättää kädet vapaiksi

Valo jättää kädet vapaaksi tehokkaaseen työhön



RCH10S LPL66X1

Tekniset tiedot Kohokohdat
Tilaustiedot

Tilausmerkintä: LPL66X1

Tilauskoodi: 05205631

Sähkötiedot

Akun kapasiteetti: 1 500 mAh

Virtalähde: ladattava akku

Teho: 3 W

Jännite: 3,2 V

Akun käyttöaika (Eco-tila): jopa 6 tuntia

Akun/pariston tyyppi: LFP-akku

Latausjohdon tyyppi: ladattava

Virtapistokkeen tyyppi: pistoke ja Micro-USB-

liitin

Akun latausaika: Alle 3 tuntia

Akun käyttöaika (tehotila): enintään 3 tuntia

Valon ominaisuudet

Värilämpötila: 6 000 K

Valaistusvoimakkuus (osoitin): –

Valovirta: 150–300, 200 lm

Valovirta (kohdevalo): –

LED-käyttöikä: 10 000 tuntia

Valon keilakulma: 120°

Valovirta (Eco-tila): 100 lm

Valon säteilykulma (kohdevalo): –

Ulkopakkauksen tiedot

Kokonaispaino/pakkaus: 2 752 g

Korkeus: 26,2 cm

Pituus: 35 cm

Leveys: 10,5 cm

Pakkauksen tiedot

EAN1: 8719018052056

EAN3: 8719018052063

Pakatun tuotteen tiedot

Korkeus: 32 cm

Pituus: 6,5 cm

Määrä pakkauksessa / tilauksen

vähimmäismäärä: 6

Paino akkujen/paristojen kanssa: 235 g

Paino johdon kanssa: 247 g

Leveys: 4,5 cm

Koko: Pienet ulkomitat, vakio

Johdon pituus: micro-USB 50 cm

Halkaisija: –

Paino ilman akkuja/paristoja: –

Paino ilman johtoa: 235 g

Tuotteen kuvaus

Koukku: 360 astetta kääntyvä,

sisäänvedettävä koukku

Iskunkestävyys (IK): IK07

Kotelointiluokka (IP): IP54

Magneetti

Materiaalit ja pinnoitus: ABS-muovi ja

kumipäällyste

Valon kääntyvyys: 360° kääntyvä runko

Kestää: rasvaa, öljyä, kemiallisia liuottimia

Tekniikka: LED

Valikoima: Ammattikäyttöön

Kiinnitysmahdollisuudet: koukku, magneetit

LED-polttimoiden määrä: 20 (COB)

Käyttölämpötila: 0–40 °C

Kohdevalo: –

Otsanauha: ei

UV-vuodonilmaisin: ei

Markkinointitiedot

Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet: ladattava

työvalo

Odotetut hyödyt: näe tarkemmin, työskentele

paremmin

6 000 K:n luonnollisen valkoinen LED-valo

Philipsin RCH10S tuottaa 6 000 K:n

luonnollisen valkoisen valon, joka parantaa

työskentelymukavuutta ja vähentää silmien

rasitusta työskentelyn aikana.

Kirkas valo, kaksi tilaa

Philipsin RCH10S:n päävalokeilassa on kaksi

tehotasoa. Eco-tila tuottaa kirkkaan 100

lumenin valovirran, joka sopii päivittäiseen

käyttöön ja pidentää akunkestoa. Tehotila

tuottaa tehokkaan 200 lumenin valovirran,

mutta lyhentää akunkestoa. Voit valita

työhösi sopivan valaisuvaihtoehdon.

Laaja valokeila: jopa 120°

Philipsin RCH10S:n monipuolinen, leveä 120

asteen valokeila valaisee täydellisesti koko

edessäsi olevan alueen.

Kestävä

Kun työskentelet kiireessä, laitteet saattavat

pudota ja vaurioitua. Siksi onkin tärkeää, että

laitteet ovat kestäviä. Philipsin RCH105 on

veden- ja pölynkestävä (IP54-luokitus). Sillä

on myös IK07-luokitus, joten se kestää

törmäyksiä ja pudottamisen 1,5 metristä.

Akunkesto jopa 6 tuntia

Philipsin langaton RCH10S-LED-työvalo on

valmiina toimintaan. LED-valon pitkän

käyttöajan takaa tehokas litiumioniakku,

jonka täyteen lataaminen kestää 3 tuntia.

Työskentele jopa 6 tuntia Eco-tilassa tai 3

tuntia tehotilassa. Suojuksen voi avata

helposti, joten Philipsin RCH10S:n

lataaminen on yksinkertaista.

Helppokäyttöinen tarkastusvalo

Kädet vapaaksi jättävä valo auttaa sinua

työskentelemään tehokkaammin. Philipsin

RCH10S:n pohjassa on voimakas magneetti ja

360 astetta kääntyvä koukku, jotka jättävät

kätesi vapaiksi työntekoa varten.
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