Penlight Premium
Color+
Professional
tehotila 200 lm, Eco-tila 120 lm
kohdevalo 180 lm
Päivänvaloa vastaava (CRI 95)
Alumiinikotelo, ladattava

Näe paremmin, työskentele tehokkaammin
Kätevä LED-työvalo
LPL81X1

Kestävästä alumiinista valmistettu Philipsin Penlight Premium Color+ -työvalo
tuottaa kirkasta ja laadukasta valoa. Color+-toiminto näyttää esineiden todelliset
värit. Iskunkestävä työvalo kestää myös kemikaaleja ja vettä.
Näe enemmän kuin muut

Color +-toiminto näyttää esineiden todelliset värit (CRI 95)

Erittäin vankka

Kestää iskuja, kemikaaleja ja vettä (IK07/IP54)
Alumiinirunko takaa äärimmäisen kestävyyden

Näy ja pysy turvassa

Ainutlaatuinen varoitustila vilkkuvalla punaisella merkkivalolla

Kädet vapaaksi jättävä valo

Älykkäästi suunniteltu 80 astetta kääntyvä magneettikiinnike ja ergonominen
muotoilu

Penlight Premium Color+

LPL81X1/10

Kohokohdat

Tekniset tiedot

Näyttää värit tarkasti

Mitä korkeampi värintoistoindeksi (CRI*) on,
sitä helpompaa on tutkia auton kori nopeasti
ja tarkasti . Voit tarkastella maalaus-,
kiillotus- puhdistus- ja valmistelutöitä yhtä
helposti kuin ulkona aurinkoisena päivänä. Jos
valon CRI-arvo on matala, jotkin värit näkyvät
epäluonnollisina. Jos valonlähteen CRI-arvo
on kuitenkin vähintään 90, näet helposti
esimerkiksi naarmujen aiheuttamat värierot .

Vankka ja kestävä

Kestää kovimpiakin työolosuhteita IK07luokan iskunkestävyyden ansiosta – työkaluja
putoaa joskus kaikkein huolellisimmiltakin
työntekijöiltä. Vedenkestävyys on IP54-luokan
mukainen, ja pinta kestää kemikaaleja
ja kemiallisia liuottimia. Philipsin Penlight
Premium Color + on käytännöllinen
taskutyökalu, joka on suunniteltu kestämään.

Äärimmäisen kestävä

Philipsin äärimmäisen kestävä
alumiinirunkoinen Penlight Premium Color +
selviää tilanteesta kuin tilanteesta. Tämä
naarmuuntumaton tarkastusvalo kestää
iskuja, joten se on turvallinen ja luotettava
valinta niin sisä- kuin ulkokäyttöönkin.
Ainutlaatuinen varoitustila

Philipsin Penlight Premium Color + kynävalossa on ainutlaatuinen tiheästi
välähtelevä varoitustila (75 välähdystä
minuutissa). Kirkkaanpunaisen
vilkkuvalotoiminnon ansiosta Penlight
Premium Color + -työvalolla voidaan varoittaa
muita tienkäyttäjiä vaaroista.

Työskentele kädet vapaina

80 astetta kääntyvän kiinnikkeen ansiosta
Philipsin Penlight Premium Color + on helppo
kiinnittää vyöhön, jossa se kulkee kätevästi
mukana. Kahden magneetin ansiosta kätesi
jäävät vapaiksi työskentelyä varten.

Sähkötiedot

Akun kapasiteetti: 1 200 mAh
Akun latausaika: 1,8 h
Akun/pariston käyttöaika: enintään 4 tuntia
Akun/pariston tyyppi: litium-rautafosfaatti
Latausjohdon tyyppi: Type C USB -kaapeli
Virtalähde: ladattava akku
Jännite: 100–240 V V
Teho: 5 W
Virtapistokkeen tyyppi: EU-pistoke (ei
mukana Isossa-Britanniassa)

Valon ominaisuudet

Valon keilakulma: 70 astetta
Valon säteilykulma (kohdevalo): 20 astetta
Värilämpötila: 5 700 K K
LED -käyttöikä: jopa 10 000 h
Valovirta: 200 lm tehotilassa / 120 lm Ecotilassa lm
Valovirta (kohdevalo): 180 lm

Tilaustiedot

Tilausmerkintä: LPL81X1
Tilauskoodi: 01391094

Ulompi pakkaus

Kuluttajapakkausten määrä: 4

Pakkauksen tiedot

E AN1: 8719018013910
E AN3: 8719018013927

Pakatun tuotteen tiedot

Määrä pakkauksessa / tilauksen
vähimmäismäärä: 4
Koko: 231 * 98 * 54 mm
Paino akkujen/paristojen kanssa: 110 g

Tuotteen kuvaus

Koukku: kiertonivel 80°
Iskunkestävyys (IK): IK07
Kotelointiluokka (IP): IP54
Magneetti: 2
Materiaalit ja pinnoitus: kestävä
alumiinikotelo
Käyttölämpötila: -10 – +50 °C
Valikoima: Kynävalot , Ammattikäyttöön
Kestää: rasvaa, öljyä ja kemiallisia liuottimia
Tekniikka: LED
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* Luonnonvalon värintoistoindeksi (CRI) on 100, ja sitä
käytetään vertailuarvona muille valonlähteille. Mitä
korkeampi CRI-arvo on (asteikolla 0–100), sitä
luonnollisempina värit toistuvat.

