
 

CBH52
Professional

 
32 laadukasta LUXEON LED -

polttimoa

kaksi tilaa: johdollinen ja akku

1 200 lm ja 120 asteen
säteilykulma

Pidennettävissä jopa 2,08

metriin

 

LPL73X1

Näe paremmin, työskentele tehokkaammin
Johdollinen ja johdoton LED-hybridikonepeltivalo

Philipsin verkkovirta- tai akkukäyttöisessä CBH52-konepeltivalossa on kolme

valotilaa jopa 1 200 lumeniin asti, laaja 120 asteen säteilykulma, 360 asteen

kääntyvyys ja 2,08 metriin asti säädettävä kiinnitysteline. Monikäyttöinen ja

joustava konepeltivalo henkilö- ja kuorma-autoille.

Tehokas kirkas valkoinen valo

32 korkealaatuista LUXEON LED -polttimoa

Kolme valotehovaihtoehtoa

Entistä monikäyttöisempi

Säädettävä teleskooppiteline

Liukuva valomoduuli

Sopii kaikkiin ajoneuvoihin

Akun latauksenilmaisin

Kestävää suorituskykyä

120 asteen säteilykulma

Pitkäkestoinen akku

Erittäin kestävä

Kestävä 5 metrin johto

Kestävä alumiinikotelo

Vesi- ja pölytiivis



CBH52 LPL73X1

Kohokohdat
32 korkealaatuista LUXEON LED -polttimoa

Philipsin ammattikäyttöön suunnitellussa

CBH52-hybridikonepeltivalossa on 32

tehokasta Lumileds LUXEON LED -polttimoa,

jotka tuottavat voimakasta valkoista valoa ja

laajan valokeilan kaikissa olosuhteissa.

Luonnollisen valkoinen jopa 5 500 kelvinin

valo parantaa työn tarkkuutta ja vähentää

silmien rasittumista.

Kolme valotehovaihtoehtoa

Philipsin CBH52-hybridikonepeltivalossa on

kolme kätevää valotilaa. Tehotila tuottaa

tehokkaan 1 200 lumenin valovirran, joka

näyttää pienimmätkin yksityiskohdat.

Vakaassa 900 lumenin valotilassa valaistaan

koko alue ja työskentely sujuu mukavasti

tuntikausia. Jos valoa käytetään pitkiä aikoja

ilman virtajohtoa, voidaan valita Eco-tila,

joka pidentää akun käyttöaikaa mutta tuottaa

silti kirkkaan 500 lumenin valovirran jopa 5

tunniksi.

Säädettävä teleskooppiteline

Philipsin CBH52-työvalossa on kaksi

teleskooppivartta, joita voidaan säätää

molemmilta puolilta ja kääntää täydet 360

astetta. Leveäaukkoiset kiinnityskoukut on

päällystetty pehmeällä kumilla, joten ne

voidaan kiinnittää konepeltiin huoletta.

Liukuva valomoduuli

Philipsin CBH52-hybridikonepeltivalon

ainutlaatuisen muotoilun ansiosta

valomoduulia voidaan siirtää telinettä pitkin

valaisemaan haluttu alue. Valon kulmaa ei

tarvitse säätää, kun moduulin paikkaa

vaihdetaan.

Sopii kaikkiin ajoneuvoihin

Philipsin CBH52-konepeltivalon teline

voidaan säätää 1,1–2,08 metriin, minkä

ansiosta sitä voidaan käyttää monenlaisissa

paikoissa. Joustavaa valoa voidaan käyttää

minkä tahansa henkilö-, paketti- tai kuorma-

auton konepellin alla, katolla tai takakontissa.

120 asteen säteilykulma

Näe enemmän Philipsin CBH52-työvalon

laajan 120 asteen säteilykulman ansiosta.

Kirkkaan valon laaja valokeila jakautuu

tasaisesti valaistulle alueelle. Näin saat

mahdollisimman hyvän yleiskuvan ja valaistua

jokaisen yksityiskohdan.

Kestävä 5 metrin johto

Philipsin CBH52-työvalon 5 metrin pituinen

virtajohto (100–240 V) on suunniteltu

käytettäväksi vaativissakin

työskentelyolosuhteissa, ja se kestää

altistumista erilaisille kemikaaleille (kuten

hiilivedyille).

Pitkäkestoinen akku

Jos työskentely edellyttää liikkumista, voit

irrottaa Philipsin CBH52:n virtajohdon ja

käyttää valoa jopa 5 tuntia Eco-tilassa (500

lumenia) pitkäkestoisen akun ansiosta.

Kestävä alumiinikotelo

Philipsin CBH52-hybridikonepeltivalo on

kansainvälisen iskunkestävyysluokan IK07

mukainen. Luja alumiinikotelo on suunniteltu

kestämään vaativia työolosuhteita, sillä

työkaluja putoaa joskus jopa kaikkein

huolellisimmilta työntekijöiltä.

Akun latauksenilmaisin

Latauksenilmaisin näyttää, milloin akku

täytyy ladata. Enää virta ei lopu yhtäkkiä

kesken työnteon, sillä ilmaisin näyttää, kuinka

kauan käyttöaikaa on jäljellä ennen akun

tyhjenemistä. Ilmaisin näyttää myös, kuinka

pian akku on latautunut täyteen.

Vesi- ja pölytiivis

Philipsin CBH52 on roiske- ja pölysuojattu

kansainvälisen IP54-kotelointiluokan

mukaisesti, joten vesiroiskeet ja pöly eivät

haittaa sen toimintaa.



CBH52 LPL73X1

Tekniset tiedot
Tilaustiedot

Tilausmerkintä: LPL73X1

Tilauskoodi: 00521231

Sähkötiedot

Akun kapasiteetti: 5 200 mAh

Teho: 10 W

Jännite: 3,6 (akku) V

Akun käyttöaika (Eco-tila): jopa 4 h (900 lm)

ja 5 h (500 lm)

Akun/pariston tyyppi: litiumioniakku

Latausjohdon tyyppi: johto ja sovitin

Virtapistokkeen tyyppi: 8,4 V, 2 A

Akun latausaika: 3,2 tuntia

Virtalähde: 3,6 V, 5 200 mAh

Akun käyttöaika (tehotila): jopa 3 h (1 200 lm)

Valon ominaisuudet

Värilämpötila: 5 800 K

Valaistusvoimakkuus (osoitin): –

Valovirta (kohdevalo): -

Valaistusvoimakkuus (tehotila): 1 100 luxia

0,5 metrin etäisyydellä

Valaistusvoimakkuus (Eco): 850 luxia ja 550

luxia 0,5 metrin etäisyydellä

LED-käyttöikä: > 10 000 tuntia

Valon keilakulma: 120°

Valovirta (Eco-tila): 900 lumenia ja 500

lumenia

Valovirta: 1 200 lm

Valon säteilykulma (kohdevalo): –

Ulkopakkauksen tiedot

Kokonaispaino/pakkaus: 1 677 g

Korkeus: 28,5 cm

Pituus: 119 cm

Leveys: 25 cm

Pakkauksen tiedot

EAN1: 8 719 018 005 212

EAN3: 8 719 018 005 229

Pakatun tuotteen tiedot

Johdon pituus: 5 m

Halkaisija: - cm

Määrä pakkauksessa / tilauksen

vähimmäismäärä: 6

Paino akkujen/paristojen kanssa: 940 g

Paino johdon kanssa: 1 355 g

Paino ilman johtoa: 940 g

Koko: vakio

Korkeus: 11,8 cm

Pituus: 116 (taitettu), 208 (pidennetty) cm

Leveys: 6 cm

Paino ilman akkuja/paristoja: -

Tuotteen kuvaus

Koukku: kierrettävä, sisäänvedettävä kahdelta

puolelta

Iskunkestävyys (IK): IK07

Kotelointiluokka (IP): IP54

Magneetti: ei

Materiaalit ja pinnoitus: alumiini

LED-polttimoiden lukumäärä: 32 LUXEON

LED -polttimoa

Kestää: rasvaa, öljyä, kemiallisia liuottimia

Tekniikka: LED

Otsanauha: –

Valikoima: Ammattikäyttöön

Käyttölämpötila: 0–40 °C

Valikoima: CBH

Kohdevalo: -

UV-vuodonilmaisin: ei

Markkinointitiedot

Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet:

konepeltivalo

Odotetut hyödyt: näe tarkemmin, työskentele

paremmin

Virrankulutus

Energiatehokkuusmerkintä: G
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