LED-työvalo
EcoPro20
Ladattava käsivalaisin
220 lumenia / 2 W
Käyttöaika 3,5 tuntia

RC320B1

Huippuluokan työvalo
Kätevän kompakti jokapäiväiseen käyttöön
Pienikokoinen ladattava Philips EcoPro20 -työvalo mahtuu kätevästi vaikka taskuun. Se on helppo kiinnittää ja
soveltuu erinomaisesti nopeisiin tarkastustöihin ja jokapäiväiseen käyttöön.
Kirkas työvalo
Kirkas ja miellyttävä valo (220 lumenia / 2 W) sopii jokapäiväiseen käyttöön
Monikäyttöinen ja kompakti
Työvalo on helppo kiinnittää 360 astetta kääntyvällä koukulla
Voit kohdistaa valon juuri oikeaan kohtaan 180 astetta kääntyvän rungon ansiosta
Pienikokoinen ja kätevä käsivalaisin jokapäiväiseen käyttöön
Työvalo on helppo kiinnittää kääntyvän rungon voimakkaalla magneetilla
Kätevä jokapäiväiseen käyttöön
Voit ladata muita laitteita USB-portissa
Ladattava akku antaa jopa 3,5 tuntia käyttöaikaa
Vankkarakenteinen ja iskunkestävä kotelo

LED-työvalo

RC320B1

Tekniset tiedot

Kohokohdat

Tilaustiedot
Tilausmerkintä: RC320B1
Tilauskoodi: 05055745
Sähkötiedot
Akun kapasiteetti: 1 800 mAh
Teho: 2 W
Akun käyttöaika (tehotila): jopa 3,5 tuntia
Jännite: 3,7 V
Akun/pariston tyyppi: litiumioniakku
Latausjohdon tyyppi: ladattava
Virtapistokkeen tyyppi: Micro USB
Akun latausaika: noin 3 tuntia
Virtalähde: Litiumioniakku 103450
Valon ominaisuudet
Värilämpötila: 6 500 K
Valaistusvoimakkuus (tehotila): 420 luxia
0,5 metrin etäisyydellä
LED-käyttöikä: Jopa 30 000 tuntia
Säteilykulma: 90°
Valovirta: 220 lm
Ulkopakkauksen tiedot
Kokonaispaino/pakkaus: 3 103 g
Korkeus: 27 cm
Pituus: 33 cm
Leveys: 20,5 cm

Pakatun tuotteen tiedot
Korkeus: 5,2 cm
Pituus: 24,8 cm
Määrä pakkauksessa / tilauksen
vähimmäismäärä: 1
Paino akkujen/paristojen kanssa: 385 g
Leveys: 18,8 cm
Koko: vakio
Johdon pituus: 100 cm
Tuotteen kuvaus
koukku: 360 asteen sisäänvedettävä koukku
Iskunkestävyys (IK): IK07
Kotelointiluokka (IP): IP20
Magneetti
Materiaalit ja pinnoitus: ABS-muovi,
kumipäällyste
Valon kääntyvyys: 180 astetta kääntyvä runko
Kestää: rasvaa, öljyä, kemiallisia liuottimia
Tekniikka: LED
Valikoima: RCH
UV-vuodonilmaisin: ei
Käyttölämpötila: 0–40 °C
LED-polttimoiden määrä: 4
Markkinointitiedot
Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet: ladattava
työvalo
Odotetut hyödyt: näe tarkemmin, työskentele
paremmin

Pakkauksen tiedot
EAN1: 8719018050557
EAN3: 8719018050564

Kirkas ja miellyttävä valo
Pienikokoinen työvalo on usein tarpeen, kun
työskentelet autotallissa, etsit jotain ahtaasta
kellarista tai korjaat kodinkonetta. Philips
EcoPro20 tuottaa 220 lumenin (2 W)
miellyttävää valkoista valoa (6 500 K) ja
valaisee tarkasti jokaisen yksityiskohdan.
USB-latausportti
Voit käyttää Philips EcoPro20 -työvaloa myös
muiden laitteiden (kuten matkapuhelimen)
virtalähteenä. Lataaminen käynnistyy heti,
kun liität ladattavan laitteen työvalon
rungossa olevaan USB-porttiin.
Käyttöaika 3,5 tuntia
Täyteen ladattu Philips EcoPro20 -työvalon
akku tuottaa kirkasta valkoista valoa jopa 3,5
tunnin ajan. Satunnaisessa käytössä akusta
riittää virtaa useaksi päiväksi.
Pienikokoinen ja kätevä käsivalaisin
Pienikokoinen ja kevyt Philips EcoPro20
kulkee kätevästi mukanasi – vaikka taskussa
– ja valaisee työkohteesi missä ja milloin
tahansa.
Kohdista valo oikeaan kohtaan
Haluatko kohdistaa valon tarkasti? Philips
EcoPro20 -työvalon runko kääntyy 180
astetta, joten se on helppo kohdistaa juuri
tiettyyn kohtaan.
Helppo kiinnittää 360 astetta kääntyvällä
koukulla
Kiinnitä EcoPro20-työvalo sisäänvedettävällä
360 astetta kääntyvällä koukulla, kun tarvitset
työssäsi molempia käsiä.
Helppo kiinnittää voimakkaalla magneetilla
Kääntyvässä rungossa on myös voimakas
magneetti, jolla voit kiinnittää työvalon
helposti lähellä olevaan metallipintaan
vaikkapa moottoria korjatessasi tai työkonetta
huoltaessasi. Kiinnitä työvalo magneetilla ja
kohdista se oikeaan kohtaan kääntämällä.
Iskunkestävä
Työkalut lipeävät joskus huolellisimmankin
työntekijän käsistä. Siksi kehitimme Philips
EcoPro20 -työvaloon kotelon, joka kestää
pudottamisen lattialle.
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