
 

PEN20S

Professional
 

240 lm Boost / 120 lm Eco

Veelzijdig handsfree gebruik

Spotlight van 100 lm op de
bovenkant

Batterij met lange gebruiksduur
tot 4u

 

LPL67X1

Hoogwaardige LUXEON® LED compacte
oplaadbare lamp

Compacte lamp voor helder, natuurlijk licht

De Philips PEN20S is een compacte penlight die ideaal is voor snelle inspecties.

De 4 hoogwaardige LED's zorgen voor helder, natuurlijk wit licht van 6000 K en

produceren tot 200 lm en een spotlight van 100 lm. Op te laden via USB en

handsfree te gebruiken.

Natuurlijk wit LED-licht met twee standen

Comfortabel werken zonder vermoeid te raken

Kies 100 lm in de 'Eco'-modus of een intense lichtbundel van 200 lm in 'Boost'

Beter zicht op uw werk

Duurzame inspectielamp

Robuuste lamp die bestand is tegen zware omstandigheden

Oplaadbare accu met lange gebruiksduur

Werk maximaal 4 uur lang door

Handige, handsfree, draaibare werklamp

Werk efficiënter met handsfree verlichting



PEN20S LPL67X1

Specificaties Kenmerken
Bestelinformatie

Bestelnummer: LPL67X1

Bestelcode: 05261231

Elektrische kenmerken

Batterijcapaciteit: 1200 mAh

Wattage: 1,8 W

Werkingstijd accu (boost): Tot 2 uur

Voltage: 3,2 volt

Gebruiksduur batterij (eco): Tot 4 uur

Batterijtype: LFP-batterij

Type oplaadkabel: Oplaadbaar

Type stekker: Geen stekker, micro-USB

Oplaadtijd van batterij: minder dan 2 uur

Voedingsbron: AAA-batterij, LiFePO4-

batterij, 3,2 V 1200 mAh

Lichtkenmerken

Kleurtemperatuur: 6000 K

Lichtopbrengst (aanwijzer): 100 lm

LED-levensduur: 10000 u

Lichtopbrengst (eco): 100 lm

Lichthoek (aanwijzer): 60°

Lichthoek: 80°

Lichtopbrengst: 150-300 lumen, 200 lumen

Verpakkingsinformatie

Brutogewicht per stuk: 816 g

Hoogte: 10,3 cm

Lengte: 20,5 cm

Breedte: 12,3 cm

Gegevens van de verpakking

EAN1: 8719018052612

EAN3: 8719018052629

Verpakkingsinformatie

Verpakkingshoeveelheid / MOQ: 6

Gewicht incl. accu: 92 g

Gewicht incl. kabel: 104 g

Formaat: Standaard, Compact

Kabellengte: 50 cm, micro-USB

Diameter: n.v.t.

Gewicht zonder batterijen: n.v.t.

Gewicht zonder kabel: 92 g

Hoogte: 18,7 cm

Lengte: 5,3 cm

Breedte: 2,8 cm

Productbeschrijving

Beschermingsklasse tegen schokken (IK): IK07

Waarde bescherming tegen binnendringing

(IP): IP54

Magneet

Materiaal en afwerking: ABS

Bestand tegen: olie, vet, oplosmiddelen

Technologie: LED

UV-lekdetector: Nee

Aantal LED's: 4+1

Gebruikstemperatuur: 0 °C tot 40 °C

Draaibaar licht: 80° draaibare lamp

Collectie: PEN, Professioneel

Haak: 80° bevestigingsclip met magneet

Handsfree opties: Haak, magneten

Hoofdband: Nee

Marketingspecificaties

Productkenmerk: Oplaadbare werklamp

Verwachte voordelen: Beter zicht, Beter

werken

6000 K, natuurlijk wit LED-licht

Philips PEN20S produceert een natuurlijk wit

licht van 6000 K voor een verbeterd visueel

comfort en vermindert de inspanning van de

ogen zodat u kunt werken zonder moe te

worden.

Helder licht met twee standen

De centrale lichtbundel van de Philips

PEN20S heeft twee uitgangsniveaus. Voor

dagelijks gebruik en een langere levensduur

van de batterij kunt u gebruikmaken van de

Eco-modus met helder licht van 100-lumen.

Met de Boost-modus krijgt u intens licht van

200 lumen maar is de levensduur van de

batterij korter. Hierdoor hebt u de flexibiliteit

om het juiste licht te kiezen voor de uit te

voeren taak.

Veelzijdige, consistente lichtbundel

De Philips PEN20S heeft een veelzijdige

lichthoek van 80°, perfect voor het verlichten

van het gebied voor u. Daarnaast kunt u

dankzij de ingebouwde spot van 100 lumen

snelle inspecties uitvoeren. Door de

combinatie van de lichthoek en spotlight

krijgt u een 20/20-beeld van wat u doet.

Duurzaam gebouwd

Als u aan het werk bent, kunt u uw

apparatuur nog wel eens laten vallen met

schade tot gevolg. Daarom is het belangrijk

dat de tools die u gebruikt, tegen een stootje

kunnen. De Philips PEN20S is water- en

stofbestendig (conform IP54). Deze heeft ook

een IK07-classificatie voor

schokbestendigheid en kan een val van

maximaal 1,5 meter doorstaan.

Levensduur batterij tot 4 uur

De Philips PEN20S is uitgerust met een

geavanceerde oplaadbare batterij. In de Eco-

modus krijgt u een heldere lichtbundel van

100 lumen voor maximaal 4 uur continu

gebruik (hetzelfde geldt voor de spotlight van

100 lumen). In de Boost-modus krijgt u een

intense lichtbundel van 200 lumen voor

ongeveer 2 uur continu gebruik. Het duurt

slechts 2 uur om de batterij volledig op te

laden via een standaard micro-USB-

aansluiting. In de verpakking zit een USB-

kabel en het apparaat is compatibel met de

meeste USB-opladers op de markt.

Gebruiksvriendelijke inspectielamp

Met de ingebouwde 80° draaibare clip kunt u

de Philips PEN20S eenvoudig ophangen op

uw werkplek. Als u een motor controleert,

kunt u de magneet van de PEN20S gebruiken

om het licht precies te laten schijnen waar u

het nodig hebt, en houdt u beide handen vrij

om te werken.
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