Penlight Premium
Color+
Professional
200 lm boost/120 lm eko
180 lm spotlight
Dagsljusfärgmatchning (CRI 95)
Aluminiumhölje, laddningsbar

Se bättre, arbeta bättre
Arbetsverktyg med kompakt LED-lampa
LPL81X1

Philips Penlight Premium Color+ har ett robust aluminiumhölje och ger ett kraftigt
ljus av hög kvalitet. Color+-funktionen visar föremål i deras verkliga färger. Lampan
tål stötar, kemikalier och vatten och är konstruerad för att hålla länge!
Se det andra inte kan se
Color+-funktionen visar objekt i verkliga färger (CRI 95)
Mycket robust
Stöt-, kemikalie- och vattentålig (IK07/IP54)
Maximal hållbarhet med aluminiumhölje
Se till att du syns, öka säkerheten
Unikt varningsläge med kraftfullt rött blinkande ljus
Handsfreebelysning
Elegant utformad 80° vridbar klämma med magnet och ergonomiskt hölje

Penlight Premium Color+

LPL81X1/10

Funktioner

Speciﬁkationer

Visa färger exakt
Ju högre färgåtergivningsindex (CRI*), desto
enklare är det att göra en snabb och exakt
inspektion av bilens kaross. Du kan inspektera
lackering, polering, rengöring eller
förberedningsområde som om du arbetade
utomhus en solig dag. Lampor med ett lågt
CRI-värde gör att vissa färger ser onaturliga ut.
Ljuskällor med ett färgåtergivningsindex på 90
eller högre gör att du snabbt och enkelt kan
upptäcka färgskillnader, till exempel repor.
Robust och tålig
Utformad för att klara de tuﬀaste
arbetsmiljöerna med IK07-stöttålighet,
eftersom Philips vet att även de mest försiktiga
verkstadsarbetarna kan tappa sina verktyg.
Philips Penlight Premium Color+ är vattentät
enligt IP54-standard och har en yta som tål
kemikalier och industriella lösningsmedel – ett
praktiskt ﬁckverktyg som är tillverkat för att
hålla.

Maximal hållbarhet
Tack vare ett aluminiumhölje är Philips
Penlight Premium Color+ gjord för att vara
otroligt hållbar, och är redo att användas för
alla sorters uppgifter och situationer. Den här
inspektionslampan är stöt- och reptålig för
säker, tillförlitlig användning inomhus och
utomhus.
Unikt varningsläge
Philips Penlight Premium Color+ har ett unikt
högfrekvensvarningsläge (75 blinkningar/min).
Den klarröda blinkfunktionen innebär att
Penlight Premium Color+ kan varna andra
traﬁkanter om fara.
Handsfree för arbete med båda händerna
Med den 80° vridbara klämman är det enkelt
att hänga Philips Penlight Premium Color+ på
bältet, så att du kan bära den med dig varje
dag. De två magneterna ser till att du har båda
händerna fria för arbete.

Elektriska speciﬁkationer
Batterikapacitet: 1200 mAh
Batteriladdningstid: 1,8 timmar
Batteriets driftstid: Upp till 4 timmar
Batterityp: Litiumjärnfosfat
Typ av laddningskabel: USB-kabel av typ-C
Strömkälla: Laddningsbart batteri
Spänning: 100–240 V V
Wattal: 5 W
Typ av kontakt: EU-kontakt (medföljer inte för
Storbritannien)
Ljusegenskaper
Spridningsvinkel: 70 grader grader
Spridningsvinkel (fokusljus): 20 grader
Färgtemperatur: 5700 K K
LED-livslängd: Upp till 10 000 timmar
Ljusﬂöde: 200 lm (boost)/120 lm (eko) lumen
Ljusstyrka (fokusljus): 180 lm
Beställningsinformation
Beställningspost: LPL81X1
Beställningskod: 01391094
Yttre kartong
Antal konsumentförpackningar: 4
Förpackningsinformation
EAN1: 8719018013910
EAN3: 8719018013927
Produktinformation i förpackning
Antal i förpackning/minsta beställningsantal:
4
Storlek: 231 x 98 x 54 mm
Vikt med batterier: 110 g
Produktbeskrivning
Krok: 80 graders vridbart clip on-fäste
Slagtålighetsklass (IK): IK07
Kapslingsklassning (IP): IP54
Magnet: 2
Material och ﬁnish: Robust aluminiumhölje
Driftstemperatur: -10 till 50 °C
Sortiment: Pennlampa, Professionell
Tål: fett, olja, industriella lösningsmedel
Teknik: LED
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* Naturligt utomhusljus har ett färgåtergivningsindex
(CRI) på 100 och är därför jämförelsestandarden för
andra ljuskällor. Ju högre CRI (skala 0–100), desto
naturligare blir färgerna.

