
Flood Mini

Xperion 6000

 
500 lumenia / 250 lumenin
kohdevalo

valon zoomaustoiminto

akunkesto 3 h (Eco 9 h)

Monipuolinen

 
LUMX60FLMIX1

Suunniteltu käyttäjien tarpeisiin
Pienikokoinen LED-projektorivalo

Pienikokoinen Philipsin Xperion 6000 Flood -projektorivalo 500 lumenin

valonheittimineen ja säädettävine valokeiloineen ei jätä sinua pulaan. Älykäs

zoomausnuppi helpottaa valon käsittelyä, ja veden- ja iskunkestävyys takaavat

pitkän käyttöiän.

Näe enemmän kuin muut

Yhdistää kaksi eniten käytettyä työvaloa yhteen valaisimeen

Älykäs, pienikokoinen muotoilu

Pienikokoinen ja kevyt mukana kuljetettavaksi

Älykkäällä zoomausnupilla voit ohjata valoa

Älykahvalla valon voi kohdistaa koskematta siihen

Ladattavissa USB-C-kaapelilla tai langattomalla telakointiasemalla

Merkkivalo näyttää akun jäljellä olevan virran

Kestää vaativia olosuhteita

Kestää iskuja, vettä ja liuottimia (IP65 ja IK07)

Työvaloon on saatavilla lisävarusteita

Älykkäitä ratkaisuja laitteesi lataamiseen ja etsimiseen

Laajennettu takuu

Pidennä takuu verkossa kolmeen vuoteen
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Kohokohdat
Monikäyttöinen valo

Erilaisissa töissä tarvitaan erilainen määrä

valoa. Pienikokoinen Philipsin Xperion 6000

Flood -projektorivalo yhdistää samaan

valaisimeen kaksi eniten käytettyä

työvalotyyppiä: laaja-alaisen, tasalaatuisen

valon pitkäaikaiseen työskentelyyn suurilla

alueilla ja pienten alueiden valaisuun

tarkoitetun kohdevalon, joka tuottaa parhaan

kontrastin ja kirkkauden kohteiden

yksityiskohtaisiin tarkastuksiin ja kapeisiin

tiloihin.

Kompakti ja kevyt rakenne

Pienikokoinen Philips Xperion 6000 Flood -

projektorivalo on ladattava, ja voit ottaa sen

mukaasi minne menetkin. Sitä on helppo

säilyttää hansikaslokerossa.

Älykäs zoomausnuppi

Tämän asentajien kanssa yhteistyössä

suunnitellun tuotteen valoa voi mukauttaa

ergonomisella ja älykkäällä zoomausnupilla

laaja-alaisesta valaisusta rajatumman alan

kirkkaaseen valaisuun – jopa käsineet

kädessä. Valon sivussa oleva, kierrettävä

älykäs zoomausnuppi on helposti

käytettävissä, joten sinun ei tarvitse irrottaa

valoa kiinnityksestään säätöä varten. Valo on

suunniteltu muistamaan edellinen

asetuksensa, joten se syttyy uudelleen

suoraan halutulla valonvoimakkuudella.

Monipuolisia lisäosia

Älykahvaa voi käyttää pystytukena,

ripustuskoukkuna tai kiinnityksenä

kolmijalkaan, ja lisäksi sen voi kiinnittää

mihin tahansa metallipintaan sisäisillä

magneeteilla. Monipuolisten

kiinnitysmahdollisuuksien ansiosta valo on

helppo suunnata oikeaan kulmaan, jotta valoa

saadaan juuri sinne, missä sitä tarvitaan.

Et jää pimeään

Ei enää huolta valon sammumisesta

suurimman tarpeen keskellä. Philipsin Xperion

6000 -projektorivalon takaosassa

oleva akun merkkivalo ilmaisee, kuinka

pitkään voit vielä käyttää valoa, ennen kuin

akku täytyy ladata.

Tehty kestämään

IK07-luokan iskunkestävyys, IP65-

kotelointiluokan mukainen vedenkestävyys ja

kemiallisia liuottimia sekä muita kemikaaleja

kestävä pinta saavat Philipsin Xperion 6000

Flood -valon toimimaan luotettavasti

ankarissakin työolosuhteissa, sillä

vakaimmatkin kädet tarvitsevat välillä

lisäapua.

Päivitä työvalosi

Älä turhaan huolehdi laitteesi

kadottamisesta. Voit lisätä Philipsin Xperion

Flood -projektorivaloosi paikannustoiminnon.

Kaukosäädin laukaisee äänimerkin ja

valosignaalin, joiden avulla voit paikantaa

laitteesi. Kirkkaan limenvihreä runko auttaa

sinua huomaamaan laitteesi pimeässäkin

ympäristössä.

Jopa 3 vuoden takuu

Käytä hyväksesi Philipsin 2 vuoden

vakiotakuun lisäksi yksi lisävuosi*

Valmiina haasteisiin

Philipsin pienikokoisen Xperion 6000 Flood -

projektorivalon voi ladata USB-C-kaapelilla

(sisältyy pakkaukseen) tai suoraan Philipsin

langattomalla telakointiasemalla. Lisätietoja

osoitteessa Philips.com/Xperion-6000
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Tekniset tiedot
Sähkötiedot

Akun kapasiteetti: 2 500 mAh

Akun latausaika: enintään 3,5 tuntia

Akun/pariston käyttöaika: 3 h 500 lumenilla

Akun käyttöaika (tehotila): 3 h 500 lumenilla

Akun käyttöaika (Eco-tila): 9 h 100 lumenilla

Akun käyttöaika (kohdevalo): 5 h

250 lumenilla

Akun/pariston tyyppi: litiumakku

Latausjohdon tyyppi: Type C USB

Virtapistokkeen tyyppi: EU-pistoke (ei

mukana Isossa-Britanniassa)

Jännite: 3,7 V

Teho: 5 W

Virtalähde: ladattava akku

Valon ominaisuudet

Valon keilakulma: 100 astetta

Valon säteilykulma (kohdevalo): 15 astetta

Värilämpötila: 6 000 K

Valovirta (tehotila): 500 lm

Valovirta (Eco-tila): 100 lumenia

Valovirta (kohdevalo): 250 lumenia

Markkinointitiedot

Odotetut hyödyt: suunniteltu käyttäjien

tarpeisiin

Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet:

pienikokoinen ja ergonominen

Tilaustiedot

Tilausmerkintä: X60FLMIX1

Tilauskoodi: 1913431

Pakkauksen tiedot

EAN1: 8719018019134

EAN3: 8719018019141

Pakatun tuotteen tiedot

Johdon pituus: 100 cm:n USB-johto, 5 V, 1 A,

adapteri

Korkeus: 120 cm

Pituus: 70 cm

Määrä pakkauksessa / tilauksen

vähimmäismäärä: 6

Leveys: 50

Tuotteen kuvaus

Kiinnitysmahdollisuudet: käännettävä koukku,

voimakas magneetti, älykahva

Iskunkestävyys (IK): IK07

Kotelointiluokka (IP): IP65

Magneetti: magneettikahva

Materiaalit ja pinnoitus: kestävä ABS

Käyttölämpötila: -10 – +40 °C

Kestää: rasvaa, öljyä ja kemiallisia liuottimia

Tekniikka: COB-LED

UV-vuodonilmaisin: ei

Valikoima: Xperion 6000

Koukku: 180° kääntyvä

* Haetaan verkkosivulta //Philips.com/extended-

warranty
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