
 

PEN20S

Professional

  200 lm в „Усилване“/100 lm в „Еко“

Употреба без ръце

100 lm спот фенерче в горната част

Батерия с дълъг живот до 4 часа

 

LPL67X1 Висококачествена LUXEON® LED акумулаторна
компактна лампа
Компактна лампа, предоставяща ярка, естествена светлина

Philips PEN20S е компактно фенерче, идеално за бързи задачи по инспекция. Нейните 4
висококачествени светодиода предоставят ясна, естествена бяла светлина от 6000 K,
произвеждащи до 200 lm, както и спот осветление от 100 lm. Презаредете чрез USB и
използвайте без ръце.

Естествено бяла LED светлина с двоен режим
Работете спокойно и без умора
Изберете 100 lm в режим „Eco“ или интензивни 200 lm в „Boost“
Вижте по-ясно това, върху което работите

Издръжлива лампа за инспекция
Устойчива светлина, създадена да издържа на тежките условия в сервизи

Акумулаторна батерия с дълъг живот
Непрекъсната експлоатация до 4 часа

Удобна въртяща се работна светлина за използване без ръце
Работете по-добре със свободни ръце



PEN20S LPL67X1

Спецификации Акценти
Информация за поръчка
Въвеждане на поръчка: LPL67X1
Код за поръчка: 05261231

Електрически характеристики
Капацитет на батериите: 1200 mAh
Мощност: 1,8 W
Време за използване на батерията (boost): До 2 часа
Напрежение: 3,2 V
Време за работа на батерия (еко): До 4 часа
Тип батерия: Батерия LFP
Тип на кабела за зареждане: Акумулаторна
Тип на щепсела: Без щепсел, микро USB
Време за зареждане на батерията: по-малко от 2 часа
Източник на електрозахранване: Батерия тип AAA,
LiFePO4 батерия 3,2 V 1200 mAh

Характеристики на светлината
Цветна температура: 6000 K
Светлоотдаване (показалец): 100 lm
Експлоатационен срок на светодиодите: 10000 часа
Светлоотдаване (eco): 100 lm
Ъгъл на лъча (показалец): 60°
Ъгъл на лъча:
80°
Светлоотдаване: 150 – 300 лумена, 200 лумена

Информация за външната опаковка
Брутно тегло на бройка: 816 г
Височина: 10,3 см
Дължина: 20,5 см
Ширина: 12,3 см

Данни за опаковката
EAN1: 8719018052612
EAN3: 8719018052629

Информация за опакован продукт
Количество стоки в опаковка/Минимално
количество за поръчка: 6
Тегло с батериите: 92 г
Тегло с кабел: 104 г
Размер: Стандартен, Компактен
Дължина на кабела: 50 см Микро USB
Диаметър: няма данни
Тегло без батериите: няма данни
Тегло без кабел: 92 г
Височина: 18,7 см
Дължина:
5,3 см
Ширина: 2,8 см

Описание на продукта
Клас на противоударна защита (IK): IK07
Оценка на защитата от проникване (IP): IP54
Магнит
Материали и покритие: ABS
Устойчива на: масло, мазнина, сервизни разтворители
Технология: LED
УВ детектор за утечки: Не
Брой светодиоди: 4+1
Работна температура: от 0°C до 40°C
Осветление с възможност за насочване: 80°
накланяща се глава на лампата
Обхват: PEN, Професионални
Кука: Въртяща се на 80° щипка с магнит
Възможност за свободни ръце:
Кука, магнити
Лента за главата: Не

Маркетингови характеристики
Акцент за продукта: Акумулаторна работна лампа
Очаквани ползи: Вижте по-добре, Работете по-
добре

6000 K естествена бяла LED светлина
Philips PEN20S създава 6000 K естествена бяла
светлина, която подобрява визуалния комфорт и
намалява напрежението на очите за работа без
умора.

Ярка светлина с двоен режим
Основният лъч на Philips PEN20S е с две нива на
изходна мощност. За всекидневна употреба и
удължен живот на батерията режимът „Eco“ Ви
предоставя изходна мощност от ярки 100 лумена. С
режима „Boost“ получавате интензивни 200 лумена,
но с по-къс живот на батерията. Тази гъвкавост Ви
позволява да избирате правилната светлина за
настоящата ви работа.

Универсален, постоянен лъч
Philips PEN20S се доставя с универсален 80° ъгъл на
лъча, идеален за осветяване на площта пред Вас.
Също така разполага и с вградено спот фенерче от
100 лумена за бързи задачи по инспекция. Заедно те
предлагат перфектен изглед на това, върху което
работите.

Създадена за дълъг живот
Когато сте заети с работа, е лесно да изпуснете и
повредите оборудването си. Затова е важно
инструментите, които използвате, да са създадени
за
дълъг живот. Philips PEN20S е водоустойчива и
прахоустойчива (клас IP54). Също така е оценена по
IK07 да издържа на удари и изпускания от височина
до 1,5 метра.

Живот на батерията до 4 часа
Philips PEN20S е оборудвана с усъвършенствана
акумулаторна батерия. В режим „Eco“ ще получите
ярък лъч от 100 лумена за до 4 часа непрекъсната
експлоатация (същото важи и за спот фенерчето от
100 лумена). В режим „Boost“ ще получите ярък лъч
от 200 лумена за около 2 часа непрекъсната
експлоатация. Пълно зареждане на батерията
отнема само 2 часа чрез стандартен микро USB
конектор.
USB кабел е предоставен в комплекта, а
устройството е съвместимо с повечето USB зарядни
устройства на пазара.

Лесна за употреба лампа за инспекция
Със своята въртяща се на 80° щипка Philips PEN20S
може лесно да се закачи там, където работите. Или
ако инспектирате двигател, използвайте магнита на
PEN20S, за да позиционирате светлината, където Ви
е необходимо, и ръцете Ви да останат свободни, за
да вършите работата си.
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