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Oplaadbare zaklamp

220 lumen / 2W

levensduur batterij 3,5 uur

 

RC320B1

Licht van hoge kwaliteit om de klus te klaren
Handige zaklamp voor elke dag

De Philips EcoPro20 is een kleine, oplaadbare werklamp die makkelijk in uw zak past. Hij heeft handige

handsfree functies, is perfect voor snelle inspectie en voor algemeen gebruik. Verlicht uw werk om de klus te

klaren.

Fel werklicht

Helder, zacht licht (220 lumen / 2W), geschikt voor dagelijks gebruik

Veelzijdige zaklamp

360° draaibare haak voor handsfree gebruik

180° draaibare voet zodat u het licht kunt richten waar u het nodig hebt

Kleine en handige zaklamp, ideaal voor dagelijks gebruik

Sterke magneet aan de draaibare voet en hoofdband voor handsfree gebruik

Handig voor dagelijks gebruik

Andere apparaten opladen met een handige USB-poort

Oplaadbare batterij gaat 3,5 uur mee per oplaadbeurt

Robuuste behuizing en schokbestendig



EcoPro20 RC320B1

Kenmerken Specificaties
Helder, comfortabel licht

Of u nu in uw garage aan het doe-het-zelven

bent of een apparaat wilt repareren, het is

altijd handig om een kleine lamp bij de hand

te hebben. De Philips EcoPro20 biedt

comfortabel wit licht van 220 lumen (2W)

(6500K) en verlicht uw werk, zodat u alle

details kunt zien om de klus snel te klaren.

Handig opladen via USB-poort

Philips EcoPro20 kan ook worden gebruikt als

powerbank om andere apparaten op te laden,

zoals uw telefoon. U hoeft alleen maar het

apparaat aan te sluiten op de USB-poort op

de voet van de lamp en hij zal beginnen met

laden.

Levensduur batterij 3,5 uur

Zodra hij helemaal is opgeladen, levert uw

Philips EcoPro20 tot 3,5 uur helder wit licht

bij constant gebruik. Als u de lamp af en toe

gebruikt, kan deze dagen meegaan voordat u

de batterij hoeft op te laden.

Kleine en handige zaklamp

De Philips EcoPro20 is klein en licht en past

gemakkelijk in uw zak. Waar u ook bent en

wat u ook doet, deze handige lamp helpt u

om de klus te klaren.

Richt het licht waar u het nodig hebt

Hebt u licht nodig vanuit een andere hoek

tijdens uw werk? Geen probleem: de Philips

EcoPro20 wordt geleverd met een 180°

draaibare voet, zodat u gemakkelijk het licht

precies kunt richten daar waar u het nodig

hebt.

360° haak voor handsfree gebruik

Wanneer u beide handen nodig hebt voor het

werk, hoeft u de EcoPro20 alleen maar op te

hangen aan de ingebouwde 360° intrekbare

draaiende haak.

Sterke magneet voor handsfree gebruik

Voor handsfree gebruik zit er ook een sterke

magneet in de draaibare voet. Dit is vooral

handig als u werkt in de buurt van metalen

oppervlakken, zoals tijdens het repareren van

een motor of machines. U hoeft alleen maar

de magneet te bevestigen aan metaal en dan

kunt u de draaibare voet gebruiken om het

licht precies daar waar u het nodig hebt te

richten.

Schokbestendig

Zelfs de meest voorzichtig persoon laat af en

toe dingen vallen. Daarom heeft de Philips

EcoPro20 een robuuste behuizing, waardoor

de lamp wel tegen een stootje kan.

Bestelinformatie

Bestelnummer: RC320B1

Bestelcode: 05055745

Elektrische kenmerken

Batterijcapaciteit: 1800 mAh

Wattage: 2 W

Werkingstijd accu (boost): Maximaal 3,5 uur

Voltage: 3,7 volt

Batterijtype: Lithium-ionbatterij

Type oplaadkabel: Oplaadbaar

Type stekker: Micro-USB

Oplaadtijd van batterij: ongeveer 3 uur

Voedingsbron: Lithium-ionbatterij 103450

Lichtkenmerken

Kleurtemperatuur: 6500 K

Lichtintensiteit (boost): 420 lux bij 0,5 m

LED-levensduur: Tot 30.000 uur

Lichthoek: 90°

Lichtopbrengst: 220 lumen

Verpakkingsinformatie

Brutogewicht per stuk: 3103 g

Hoogte: 27 cm

Lengte: 33 cm

Breedte: 20,5 cm

Gegevens van de verpakking

EAN1: 8719018050557

EAN3: 8719018050564

Verpakkingsinformatie

Hoogte: 5,2 cm

Lengte: 24,8 cm

Verpakkingshoeveelheid / MOQ: 1

Gewicht incl. accu: 385 g

Breedte: 18,8 cm

Formaat: Standaard

Kabellengte: 100 cm

Productbeschrijving

Haak: 360 graden uittrekbare haak

Beschermingsklasse tegen schokken (IK):

IK07

Waarde bescherming tegen binnendringing

(IP): IP20

Magneet

Materiaal en afwerking: ABS met rubberen

coating

Draaibaar licht: 180° draaibare voet

Bestand tegen: vet, olie, oplosmiddelen

Technologie: LED

Collectie: RCH, EcoPro

UV-lekdetector: Nee

Gebruikstemperatuur: 0 °C tot 40 °C

Aantal LED's: 4

Marketingspecificaties

Productkenmerk: Oplaadbare werklamp

Verwachte voordelen: Beter zicht, Beter

werken
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