
 

PEN20S

Professional
 

200 lm Boost /100 lm Eco

Allsidig håndfri bruk

100 lm spotlight på toppen

Batteri med lang levetid på
opptil 4 t

 

LPL67X1

Oppladbar og kompakt LUXEON® LED-lampe av
høy kvalitet

Kompakt lampe som gir sterkt og naturlig lys

Philips PEN20S er en kompakt pennelykt som er ideell for kjappe

inspeksjonsjobber. De fire LED-lampene av høy kvalitet gir et sterkt og naturlig

hvitt lys på 6000 K, som gir inntil 200 lm samt en spotlight på 100 lm. Lad opp via

USB, og bruk håndfri.

Naturlig hvitt LED-lys dobbel modus

Arbeid komfortabelt og uten å bli utmattet

Velg 100 lm i Eco-modus eller intense 200 lm i Boost-modus

Få bedre oversikt over arbeidet ditt

Holdbar inspeksjonslampe

Robust lys som er utformet for å tåle tøffe verkstedforhold

Oppladbart batteri med lang levetid

Fungerer sammenhengende i opptil 4 timer

Praktisk, håndfri, roterbar arbeidslampe

Arbeid bedre med håndfri belysning



PEN20S LPL67X1

Spesifikasjoner Høydepunkter
Bestillingsinformasjon

Bestillingsoppføring: LPL67X1

Bestillingskode: 05261231

Elektriske egenskaper

Batterikapasitet: 1200 mAh

Wattstyrke: 1,8 W

Batteriets driftstid (Boost-modus): Opptil

2 timer

Spenning: 3,2 V

Batteriets driftstid (eco): Opptil 4 timer

Batteritype: LFP-batteri

Ladekabeltype: Oppladbar

Støpseltype: Uten støpsel, mikro-USB

Batteriladetid: mindre enn to timer

Strømkilde: AAA-batteri, LiFePO4-batteri,

3,2 V, 1200 mAh

Lysegenskaper

Fargetemperatur: 6000 K

Lysmengde (peker): 100 lm

LED-levetid: 10 000 t

Lysmengde (Eco-modus): 100 lm

Lysvinkel (peker): 60°

Lysvinkel: 80°

Lysmengde: 150–300 lumen, 200 lumen

Emballasjeinformasjon

Bruttovekt per del: 816 g

Høyde: 10,3 cm

Lengde: 20,5 cm

Bredde: 12,3 cm

Emballasjeopplysninger

EAN1: 8719018052612

EAN3: 8719018052629

Pakket produktinformasjon

Antall i pakken / MOQ: 6

Vekt med batterier: 92 g

Vekt med kabel: 104 g

størrelse: Standard, Kompakt

Kabellengde: 50 cm mikro-USB

Diameter: i/t

Vekt uten batterier: i/t

Vekt uten kabel: 92 g

Høyde: 18,7 cm

Lengde: 5,3 cm

Bredde: 2,8 cm

Produktbeskrivelse

Støtsikkerhetsgrad (IK): IK07

Kapslingsgrad (IP): IP54

Magnet

Materialer og utførelse: ABS

Tåler: olje, fett, verkstedløsemidler

Teknologi: LED

UV-lekkasjedetektor: Nei

Antall LED: 4+1

Driftstemperatur: 0 °C til 40 °C

Retningslys: 80° roterende lampehode

Serie: PEN, profesjonell

Krok: 80° dreieklemme med magnet

Alternativer for håndfri bruk: Krok, magneter

Hodebånd: Nei

Markedsføringsspesifikasjoner

Produkthøydepunkt: Oppladbar arbeidslampe

Forventede fordeler: Se bedre, Jobb bedre

Naturlig hvitt LED-lys på 600 K

Philips PEN20S gir et naturlig hvitt lys på

6000 K som forbedrer synskomforten og

reduserer belastningen på øynene for å

forhindre utmattelse.

Sterkt lys med to modi

Hovedstrålen på Philips PEN20S har to

utgangsnivåer. Eco-modus gir deg en sterk

100 lumen-effekt til daglig bruk og forlenget

batterilevetid. I Boost-modusen får du

intense 200 lumen, men kortere

batterilevetid. Denne fleksibiliteten gjør at du

kan velge riktig lys for jobben.

Allsidig, sammenhengende stråle

Philips PEN20S leveres med en allsidig 80°

strålevinkel som er perfekt for å belyse

området foran deg. Den har også en

innebygd

100 lumen-spotlight til raske

inspeksjonsjobber. Sammen gir de en 20/20-

visning av det du gjør.

Laget for å vare

Når du er oppslukt i arbeidet, er det enkelt å

miste og skade utstyret. Derfor er det viktig

at verktøyene du bruker, er bygd for å vare.

Philips PEN20S er vann- og støvbestandig

(IP54-klassifisering). Den er også IK07-

merket og tåler støt og fall fra en høyde på

opptil 1,5 meter.

Opptil 4 timers batterilevetid

Philips PEN20S er utstyrt med et avansert

oppladbart batteri. I Eco-modus får du en

sterk 100 lumen-lysstråle for opptil 4 timers

sammenhengende bruk (det samme gjelder

for 100 lumen-spotlighten). I Boost-modus

får du en intens 200 lumen-lysstråle for ca.

2 timers sammenhengende bruk. Det tar bare

2 timer å lade batteriet med en standard

mikro-USB-kontakt. Det følger med en USB-

kabel i pakken, og enheten er kompatibel

med de fleste USB-laderne på markedet.

Brukervennlig trådløs inspeksjonslampe

Med den innebygde 80° dreieklemmen kan

du enkelt henge Philips PEN20S der du

arbeider. Eller hvis du sjekker en motor, kan

du bruke

PEN20S-magneten til å plassere lyset

akkurat der du trenger det, og ha begge

hendene ledige for å få jobben gjort.
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