
 

Draagbaar
inspectiehulpmiddel

EcoPro10

 
Hoogwaardige LED's

90 lm / 10 lm aanwijzer

De batterij gaat tot 10 uur mee

IK07-schokbestendig

 

LUMRC120X1

Licht van hoge kwaliteit om de klus te klaren
Draadloze, slanke professionele lamp

De ultra-compact Philips EcoPro10 is een partner voor dagelijks gebruik, ideaal

voor snelle controles en langduriger reparatiewerkzaamheden. Dankzij een

natuurlijk wit licht van 6000 K wordt alles voor u verlicht en hij past tevens

makkelijk in krappe ruimten.

Hoogwaardig LED-licht

Hoogwaardig LED-licht met tot 90 lumen

Aanwijslamp om details te zien

Comfortabel werken zonder vermoeid te raken

Compact en lichtgewicht

Lichtgewicht voor dagelijks gebruik

Robuuste werklamp

Bestand tegen stoten en schokken
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Kenmerken Specificaties
Helder wit licht

De Philips EcoPro10 is uitgerust met 5

duurzame LED's van hoge kwaliteit en biedt

een heldere lichtsterkte van 90 lumen, ideaal

voor snelle inspecties en reparaties.

Aanwijslamp om details te zien

De aanwijslamp laat u zien wat voor anderen

verborgen blijft. Dankzij het ultraslanke

ontwerp past de lamp gemakkelijk in krappe

ruimten, terwijl de LED-bron van de

aanwijzer zorgt voor een duidelijk en helder

beeld.

6000 K, natuurlijk wit LED-licht

De Philips EcoPro10 heeft een krachtige

LED-verlichting voor een intens wit licht. Het

witte licht van 6000 K biedt optimale

helderheid en zicht voor visueel comfort en

voorkomt dat uw ogen vermoeid raken.

Compact ontwerp

De Philips EcoPro10 heeft een slank ontwerp

dat superdraagbaar is. Klik deze kleine

werklamp vast aan uw broekzak en u hebt

altijd helder licht bij de hand.

Duurzaam gebouwd

De Philips EcoPro10-inspectielamermodule is

gemaakt voor langdurig gebruik, met IK07-

bestendigheid tegen stoten en schokken

Elektrische kenmerken

Werkingstijd accu (boost): Tot en met 6,5 uur

Batterijtype: 3 x Philips AAA inbegrepen

Voedingsbron: AAA-batterij

Gebruiksduur batterij (aanwijzer): Maximaal

10 uur

Lichtkenmerken

Lichthoek: 40 graad

Kleurtemperatuur: Tot wel 6000 K

LED-levensduur: 10.000 uur

Lichtopbrengst (boost): 90 lumen

Lichtopbrengst (aanwijzer): 10 lumen

Marketingspecificaties

Verwachte voordelen: Licht van hoge

kwaliteit om de klus te klaren

Productkenmerk: Draagbaar

inspectiehulpmiddel

Bestelinformatie

Bestelnummer: RC120X1

Bestelcode: 01767330

Verpakkingsinformatie

Brutogewicht per stuk: 105 g

Hoogte: 18 cm

Lengte: 3,5 cm

Breedte: 2,5 cm

Gegevens van de verpakking

EAN1: 8719018017673

EAN3: 8719018017680

Verpakkingsinformatie

Hoogte: 17 cm

Lengte: 3,1 cm

Minimale bestelhoeveelheid (voor

professionals): 10

Verpakkingshoeveelheid: 1

Breedte: 1,8 cm

Gewicht incl. accu: 96 g

Formaat: Compact

Productbeschrijving

Collectie: EcoPro

Handsfree opties: Haak, magneten,

Standaardclip

Hoofdband: Nee

Haak: Nee

Beschermingsklasse tegen schokken (IK):

IK07

Waarde bescherming tegen binnendringing

(IP): IP20

Magneet: Nee

Gebruikstemperatuur: 0 °C tot 40 °C

UV-lekdetector: Nee

Aanwijslampje

Bestand tegen: stoten en schokken

Technologie: LED
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