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Jopa 300 lumenin kirkkaus

liikkeentunnistus

ladattava

Iskunkestävä suojus

 

LPL74X1

Näe paremmin, työskentele tehokkaammin
Ladattava LED-otsalamppu, jossa on liikkeentunnistus

Philipsin HL22M-otsalamppu on kevyt ja tuottaa kirkasta valkoista valoa juuri haluttuun kohtaan. Säädettävä

valoteho, kaksi pikavalintatilaa (jopa 150 ja 300 lumenin valovirta), integroitu vilkkuvalotoiminto ja liiketunnistin

tekevät otsalampusta monikäyttöisen työvälineen, joka jättää kädet vapaiksi.

Säädettävä valoteho

Kirkkaanvalkoinen valo 6 500 K

50–300 lumenia

Kaksi pikavalintatilaa

Entistä monikäyttöisempi

Liiketunnistintila

Kääntyvä valomoduuli

Nopea lataus, pitkäkestoinen akku

micro-USB-lataus

Laadukas viimeistely

Mukava otsanauha

Suojus iskunkestävä IK07-luokan mukaan

Roiske- ja pölysuojaus IP67
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Kohokohdat

Kirkkaanvalkoinen valo 6 500 K

Philipsin HL22M-otsalampussa on tehokas

valkoinen valo ja 110 asteen säteilykulma. Valo

ulottuu jopa 70 metrin päähän, ja valovirta on

tehotilassa jopa 300 lumenia. Miellyttävä

6 500 kelvinin värilämpötila vähentää silmien

rasitusta ja uupumusta.

50–300 lumenia

Valovirtaa voidaan säätää sivulle kiinnitetyllä

säätimellä liukuvasti 50 ja 300 lumenin välillä.

Tämän Philipsin HL22M-otsalampun

ainutlaatuisen ominaisuuden ansiosta jokainen

yksityiskohta näkyy erittäin tarkasti missä

tahansa.

Kaksi pikavalintatilaa

Valonvoimakkuutta voidaan säätää sopivaksi

kääntämällä sivulle kiinnitettyä nappulaa tai

valitsemalla jompikumpi pikavalintatila. Kun

M-painiketta painetaan kerran, saadaan

tasainen 150 lumenin valo. Painamalla

painiketta kahdesti valitaan tehotila ja 300

lumenin valovirta. Kun painiketta painetaan

kolmannen kerran, voidaan käyttää

vilkkuvalotoimintoa.

Liiketunnistintila

Philipsin HL22M-otsalampussa on myös

liiketunnistintila, joka jättää kädet vapaiksi.

Otsalamppua voidaan hallita heiluttamalla

kättä liiketunnistimen edessä. Liiketunnistintila

voidaan ottaa käyttöön kytkemällä valo päälle

ja painamalla liiketunnistinpainiketta. Kun

vasemman yläkulman sininen valo syttyy,

otsavaloa voidaan käyttää ilman käsiä.

Kääntyvä valomoduuli

Philipsin HL22M-otsalampussa on 45 astetta

kääntyvä valomoduuli, jonka avulla valo

voidaan suunnata juuri haluttuun kohtaan.

Nopea lataus, pitkäkestoinen akku

Philipsin HL22M-otsalamppu latautuu täyteen

alle kolmessa tunnissa. Akun virta riittää 3–12

tunniksi, joten työskentelyä ei tarvitse

keskeyttää koko päivänä. Kun akku ladataan

yöllä, töitä voidaan jatkaa taas seuraavana

päivänä.

micro-USB-lataus

Philipsin HL22M-otsalamppu ladataan micro-

USB-johdolla (mukana pakkauksessa).

Mukava otsanauha

Philipsin HL22M-otsalampussa on joustava,

liukumaton otsanauha, joka asettuu

miellyttävästi päähän. Otsanauhaa on helppo

säätää ja mukana tulevat värilliset kiinnikkeet

helpottavat tunnistamista, kun käytössä on

useita otsalamppuja.

Suojus iskunkestävä IK07-luokan mukaan

Philipsin HL22M-otsalampun kuminen

päällysmateriaali parantaa pitoa ja kestävyyttä.

Kansainvälisen iskunkestävyysluokan IK07

mukainen Philips HL22M on tukeva

otsalamppu, joka on suunniteltu kestämään

kovia työolosuhteita.

Roiske- ja pölysuojaus IP67

Philipsin HL22M on roiske- ja pölysuojattu

kansainvälisen IP67-kotelointiluokan

mukaisesti, joten vesiroiskeet ja pöly eivät

haittaa sen toimintaa.
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Tekniset tiedot

Tilaustiedot

Tilausmerkintä: LPL74X1

Tilauskoodi: 00824431

Sähkötiedot

Akun kapasiteetti: 1 400 mAh

Teho: 3 W

Akun käyttöaika (Eco-tila): jopa 6 h (150 lm), 12

h (50 lm)

Akun/pariston tyyppi: litiumioniakku

Latausjohdon tyyppi: 1 metrin micro-USB-

johto

Virtapistokkeen tyyppi: lisävaruste

Akun latausaika: 2,8 tuntia

Virtalähde: 3,7 V, 1 400 mAh

Jännite: 3,7 V (akku)

Akun käyttöaika (tehotila): jopa 3 h (300 lm)

Valon ominaisuudet

Valon keilakulma: 110° astetta

Värilämpötila: 6 500 K

LED-käyttöikä: > 10 000 h

Valaistusvoimakkuus (tehotila): 450 luxia 0,5

metrin etäisyydellä

Valaistusvoimakkuus (Eco): 220 luxia ja 70

luxia 0,5 metrin etäisyydellä

Valovirta (Eco-tila): 150 lumenia ja 50 lumenia

Valovirta: 300 lm

Ulkopakkauksen tiedot

Kokonaispaino/pakkaus: 1 300 g

Korkeus: 10,7 cm

Pituus: 19,8 cm

Leveys: 17 cm

Pakkauksen tiedot

EAN1: 8719018008244

EAN3: 8719018008251

Pakatun tuotteen tiedot

Korkeus: 4,8 cm

Pituus: 9,5 cm

Määrä pakkauksessa / tilauksen

vähimmäismäärä: 6

Paino johdon kanssa: 170 g

Leveys: 9,5 cm

Paino ilman akkuja/paristoja: 115 g

Koko: Pienet ulkomitat

Johdon pituus: 1 m

Tuotteen kuvaus

Iskunkestävyys (IK): IK07

Kotelointiluokka (IP): IP67

Magneetti: ei

Materiaalit ja pinnoitus: Kumi

Käyttölämpötila: 0–50 °C

Valon kääntyvyys: 45° kääntyvä otsalamppu

Kestää: rasvaa, öljyä, kemiallisia liuottimia

Tekniikka: LED

Valikoima: otsalamppu

Otsanauha: pehmeä ja liukumisen estävä

otsanauha

Markkinointitiedot

Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet:

otsalamppu, jossa on liikkeentunnistus

Odotetut hyödyt: näe tarkemmin, työskentele

paremmin
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