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Uppladdningsbar ficklampa

220 lumen/2 W

3,5 timmars batteritid

 

RC320B1

Ljus av hög kvalitet som gör att du får jobbet gjort
Praktisk ficklampa för vardagsbruk

Philips EcoPro20 är en liten uppladdningsbar arbetsbelysning som lätt slinker ner i fickan. Den är utrustad med

handsfree-funktioner, vilket är perfekt när du ofta behöver göra snabba besiktningsjobb. Med ljus blir jobbet

gjort.

Skarpt arbetsljus

Skarpt, behagligt ljus (220 lumen/2 W) lämplig för daglig användning

Mångsidig ficklampa

Krok som går att vrida 360° för praktisk handsfree-användning

Vridbar bas i 180° så att du kan du rikta ljuset där du behöver det

Liten och praktisk ficklampa perfekt för vardagsbruk

Stark magnet på vridbar bas för handsfree-användning

Praktisk för användning varje dag

Ladda andra enheter med en praktisk USB-port

Ett laddningsbart batteri räcker i 3,5 timmar per laddning

Robust hölje och stötsäker



EcoPro20 RC320B1

Funktioner Specifikationer
Skarpt praktiskt arbetsljus

Oavsett om du är i garaget, slutför några gör

det själv-uppgifter, eller försöker reparera en

apparat, är det alltid praktiskt att ha en liten

lampa i fickan. Med 220 lumen (2 W) praktiskt

vitt ljus (6500 K), ger dig Philips EcoPro20

bra arbetsbelysning så att du kan se alla

detaljer du behöver för att få jobbet gjort

snabbt.

Praktisk USB-laddningsport

Philips EcoPro20 kan även användas som

extrabatteri för att ladda andra enheter, till

exempel telefonen. Anslut bara enheten till

USB-porten på lampans bas så kommer den

att börja ladda.

3,5 timmars batteritid

När batteriet är fulladdat ger dig Philips

EcoPro20 ett starkt vitt ljus för upp till 3,5

timmars kontinuerlig användning. Med

tillfällig användning kan det ta flera dagar

innan du behöver ladda batteriet.

Liten och praktisk ficklampa

Liten och lätt – Philips EcoPro20 får lätt

plats i fickan. Oberoende av var du arbetar

och oavsett vad du arbetar med, hjälper dig

den här praktiska lampan att få jobbet gjort.

Direkt ljus där det behövs

Behöver du ljus från en annan vinkel när du

arbetar? Inga problem. Philips EcoPro20

levereras med en 180° vridbar bas så att du

enkelt kan rikta ljuset precis där du behöver

det som mest.

Krok som går att vrida 360° för handsfree-

användning

När du behöver ha båda händerna fria för att

arbeta hakar du bara fast EcoPro20 i

närheten med dess infällbara krok som går att

vrida i 360°.

Stark magnet för handsfree

För handsfree-användning finns det även en

stark magnet inbyggd i den vridbara basen.

Detta är särskilt praktiskt om du arbetar med

metallytor i närheten, t.ex. när du fäster en

motor eller underhåller maskiner. Fäst bara

magneten på metallen och använd sedan den

vridbara basen för att rikta ljuset där du

behöver det.

Stötsäker

Även den mest försiktiga person tappar då

och då saker. Därför är Philips EcoPro20

utformad med ett robust hölje, vilket betyder

att den klarar av att tappas då och då.

Beställningsinformation

Beställningspost: RC320B1

Beställningskod: 05055745

Elektriska specifikationer

Batterikapacitet: 1 800 mAh

Wattal: 2 W

Batteritid (Boost): Upp till 3,5 timmar

Spänning: 3,7 V

Batterityp: Litiumjonbatteri

Typ av laddningskabel: Laddningsbar

Typ av kontakt: Mikro-USB

Batteriladdningstid: cirka 3 timmar

Strömkälla: Litiumjonbatteri 103450

Ljusegenskaper

Färgtemperatur: 6 500 K

Ljusintensitet (Boost): 420 lux vid 0,5 m

LED-livslängd: Upp till 30 000 timmar

Spridningsvinkel: 90°

Ljusflöde: 220 lumen

Förpackningsinformation

Bruttovikt per del: 3 103 g

Höjd: 27 cm

Längd: 33 cm

Bredd: 20,5 cm

Förpackningsinformation

EAN1: 8719018050557

EAN3: 8719018050564

Produktinformation i förpackning

Höjd: 5,2 cm

Längd: 24,8 cm

Antal i förpackning/minsta beställningsantal:

1

Vikt med batterier: 385 g

Bredd: 18,8 cm

Storlek: Standard

Kabellängd: 100 cm

Produktbeskrivning

Krok: 360 grader infällbar krok

Slagtålighetsklass (IK): IK07

Kapslingsklassning (IP): IP20

Magnet

Material och finish: ABS med

gummibeläggning

Vridbart ljus: Vridbar bas i 180°

Tål: fett, olja, industrimedel

Teknik: LED

Sortiment: RCH, EcoPro

Läckagedetektor med UV-ljus: Nej

Driftstemperatur: 0 °C till 40 °C

Antal lysdioder: 4

Försäljningsspecifikationer

Produktbeskrivning: Laddningsbar

arbetslampa

Väntade fördelar: Se bättre, Arbeta bättre
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