
 

Draadloze, slanke
professionele lamp

EcoPro30

 
350 lm Boost / 150 lm Eco

Veelzijdig handsfree gebruik

De batterij gaat tot 8 uur mee

Robuuste werklamp

 

LUMRC220X1 Licht van hoge kwaliteit om de klus te klaren
Draadloze, slanke professionele lamp

De oplaadbare en draagbare Philips EcoPro30 is ideaal voor snelle controles en

langduriger reparatiewerkzaamheden. Alle schaduwen worden verdreven dankzij

de lichtbundel met een breedte van 120°, terwijl de 360° draaiende

bevestigingshaak en een sterke magneet handsfree gebruik mogelijk maken.

Natuurlijk wit LED-licht met twee standen

Verlicht uw hele werkgebied

Kies 150 lm in de 'Eco'-modus of een intense lichtbundel van 300 lm in 'Boost'

Comfortabel werken zonder vermoeid te raken

Robuuste werklamp

Bestand tegen zware werkomstandigheden

Oplaadbare accu met lange gebruiksduur

Werken de hele dag door

Veelzijdig handsfree gebruik

Werk efficiënter met handsfree verlichting



Draadloze, slanke professionele lamp LUMRC220X1/10

Specificaties Kenmerken
Elektrische kenmerken

Batterijcapaciteit: 2200 mAh

Oplaadtijd van batterij: Tot 3 uur

Werkingstijd accu (boost): Tot 4 uur

Gebruiksduur batterij (eco): Maximaal 8 uur

Batterijtype: Lithium-ionbatterij

Type oplaadkabel: Oplaadbaar

Type stekker: Stekker + micro-USB

Voedingsbron: Batterij

Voltage: 3,7 volt

Wattage: 3 W

Lichtkenmerken

Lichthoek: 120° graad

Kleurtemperatuur: 6000 K

LED-levensduur: 10.000 uur

Lichtopbrengst: 150-300 lumen lumen

Lichtopbrengst (boost): 300 lumen

Lichtopbrengst (eco): 150 lumen

Marketingspecificaties

Verwachte voordelen: Licht van hoge kwaliteit

om de klus te klaren

Productkenmerk: Draadloze, slanke

professionele lamp

Bestelinformatie

Bestelnummer: RC220X1

Bestelcode: 01769731

Verpakkingsinformatie

Brutogewicht per stuk: 270 g

Hoogte: 30,5 cm

Lengte: 5,5 cm

Breedte: 4,5 cm

Gegevens van de verpakking

EAN1: 8719018017697

EAN3: 8719018017703

Verpakkingsinformatie

Hoogte: 32 cm

Lengte: 6,5 cm

Minimale bestelhoeveelheid (voor

professionals): 6

Verpakkingshoeveelheid: 1

Breedte: 4,5

Kabellengte: 50 cm, micro-USB

Formaat: Standaard

Gewicht incl. accu: 235 g

Gewicht incl. kabel: 247 g

Gewicht zonder kabel: 235 g

Productbeschrijving

Collectie: EcoPro

Handsfree opties: Haak, magneten

Hoofdband: Nee

Haak: 360 graden uittrekbare haak

Beschermingsklasse tegen schokken (IK): IK07

Waarde bescherming tegen binnendringing

(IP): IP54

Magneet

Materiaal en afwerking: ABS plus rubberen

coating

Gebruikstemperatuur: 0 °C tot 40 °C

Draaibaar licht: 360° draaibare voet

Bestand tegen: vet, olie, oplosmiddelen

Technologie: LED

UV-lekdetector: Nee

Brede lichthoek: tot 120°

De Philips EcoPro30 biedt een brede

lichthoek van 120°, perfect om het hele

gebied voor u te verlichten.

Helder licht met twee standen

De centrale lichtbundel van de Philips

EcoPro30 heeft twee uitgangsniveaus. Voor

dagelijks gebruik en een langere levensduur

van de batterij kunt u gebruikmaken van de

Eco-modus met helder licht van 150-lumen.

Met de Boost-modus krijgt u intens licht van

300 lumen maar is de levensduur van de

batterij korter. Hierdoor hebt u de flexibiliteit

om het juiste licht te kiezen voor de uit te

voeren taak.

6000 K, natuurlijk wit LED-licht

Philips EcoPro30 produceert een natuurlijk

wit licht van 6000 K voor een verbeterd

visueel comfort en vermindert de inspanning

van de ogen zodat u kunt werken zonder moe

te worden.

Levensduur batterij tot 8 uur

De draadloze Philips EcoPro30 LED-lamp

heeft een design dat perfect is voor het werk.

De Philips EcoPro30 wordt gevoed door een

krachtige li-ionbatterij en wordt binnen 5 uur

volledig opgeladen, zodat het LED-licht

optimaal wordt benut. Werk maximaal 8 uur

in de Eco-modus of 4 uur in de Boost-modus.

Met de dop die met één beweging open te

draaien is, kunt u uw Philips EcoPro30 nog

gemakkelijker opladen.

Gebruiksvriendelijke inspectielamp

Handsfree verlichting helpt u efficiënter te

werken. Onze Philips EcoPro30 wordt

geleverd met een krachtige magneet aan de

onderkant en een 360° draaibare haak, zodat

u beide handen vrij hebt terwijl u werkt.

Duurzaam gebouwd

Als u aan het werk bent, kunt u uw

apparatuur nog wel eens laten vallen met

schade tot gevolg. Daarom is het belangrijk

dat de tools die u gebruikt, tegen een stootje

kunnen. De Philips EcoPro30 is water- en

stofbestendig (conform IP54). Deze heeft ook

een IK07-classificatie voor

schokbestendigheid en kan een val van

maximaal 1,5 meter doorstaan.
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