
 

EcoPro40

EcoPro

  Акумулаторна работна лампа

300 лумена/3 W основна светлина

100 лумена/1 W осветление на
място

3 часа живот на батерията

 

RC420B1

Качествена лампа за добре свършена работа
Акумулаторна ръчна лампа
Мощна ярка светлина, дръжка, която не се плъзга, лека и подходяща за различни цели –
EcoPro40 на Philips е превъзходна безжична лампа за всекидневна употреба. Оборудвана
също с удобна спот лампа, тя ви помага да виждате дори в тесните тъмни ъгли.

Силна ярка светлина
Осветление на място (100 лумена/1 W) за осветяване на тесни зони
Мощна светлина (300 лумена/3 W), за да свършите добре всекидневните задачи

Подходяща за различни цели и за употреба със свободни ръце
3 магнита за удобно осветление за работа със свободни ръце
Две сгъваеми куки за удобно осветление за работа със свободни ръце

Надеждна акумулаторна батерия
Акумулаторната литиева батерия издържа до 8 часа с едно зареждане

Удобна за всекидневна употреба
Здрав корпус, устойчив на удар



EcoPro40 RC420B1

Спецификации Акценти
Информация за поръчка
Въвеждане на поръчка: RC420B1
Код за поръчка: 05057145

Електрически характеристики
Капацитет на батериите: 2200 mAh
Време за използване на батерията (boost): До 3 часа
Напрежение: 3,7 V
Време за работа на батерия (еко): До 8 часа
(показалец)
Тип батерия: Литиево-йонна батерия
Тип на кабела за зареждане: Акумулаторна
Тип на щепсела: Микро-USB
Време за зареждане на батерията: около 4 часа
Източник на електрозахранване: Литиево-йонна
18650
Мощност: 3 W + 1 W фенерче

Характеристики на светлината
Цветна температура: 6500 K
Интензивност на светлината (boost): 630 лукса на 0,5
м
Интензивност на светлината (eco): 3100 лукса на 0,5
м
Експлоатационен срок на светодиодите: До 30000
часа
Ъгъл на лъча: 90°
Светлоотдаване (eco): 100 лумена
Светлоотдаване:
300 лумена
Ъгъл на лъча (показалец): 15°

Информация за външната опаковка
Брутно тегло на бройка: 4,516 г
Височина: 38 см
Дължина: 33 см
Ширина: 20,5 см

Данни за опаковката
EAN1: 8719018050571
EAN3: 8719018050700

Информация за опакован продукт
Височина: 5,2 см
Дължина: 36 см
Количество стоки в опаковка/Минимално
количество за поръчка: 1
Тегло с батериите: 615 г
Ширина: 18,8 см
Размер:
Стандартен
Дължина на кабела: 100 м

Описание на продукта
Кука: Прибираща се кука, въртяща се на 360 градуса
Клас на противоударна защита (IK): IK07
Оценка на защитата от проникване (IP): IP20
Магнит
Материали и покритие: ABS с каучуково покритие
Осветление с възможност за насочване: Шарнирна
основа на 180°
Устойчива на: мазнина, масло, сервизни разтворители
Технология: LED
Обхват: RCH, EcoPro
УВ детектор за утечки: Не
Работна температура:
от 0°C до 40°C
Брой светодиоди: 6

Маркетингови характеристики
Акцент за продукта: Акумулаторна работна лампа
Очаквани ползи: Вижте по-добре, Работете по-
добре

Мощна светлина по време на работа
Независимо дали сте в гаража, майсторите нещо или
се опитвате да ремонтирате уред винаги е добре да
разполагате с малка лампа наблизо. Philips EcoPro40
осигурява мощен основен светлинен лъч от 300
лумена (3 W), който ви помага да виждате
необходимите детайли, за да изпълните задачата.

Удобно осветление на място
Philips EcoPro40 е снабден и с удобно осветление на
място за осветяване на зони със затруднена
видимост. Това силно осветление на място осигурява
100 лумена (1 W), за да виждате малките детайли в
тъмните ъгълчета.

Лампа за работа със свободни ръце с 3 магнита
В много случаи трябва да използвате и двете си
ръце, когато изпълнявате дадена задача. Philips
EcoPro40 е снабден с 3 вградени магнита, с чиято
помощта лесно
можете да монтирате лампата върху разположена
наблизо метална повърхност, като например под
корито на мивка или капак на автомобил.

Две куки за работа със свободни ръце
Когато трябва и двете ви ръце да са свободни за
работа, просто окачете EcoPro40 наблизо с помощта
на двете вградени прибиращи се куки, които
позволяват завъртане на 360°.

Живот на батерията до 8 часа
След като се зареди напълно, вашият Philips
EcoPro40 осигурява ярка бяла светлина от основния
си лъч в продължение на до 3 часа. Ако използвате
осветлението на място, батерията ще издържи до 8
часа непрекъсната употреба. Така при спорадична
употреба лампата може да издържи няколко дни
преди да е необходимо зареждане.

Удароустойчиво
Дори и при много внимателна употреба се случва
човек да изпусне нещо. Поради тази причина Philips
EcoPro40 е конструиран със здрав корпус, което
означава, че ще остане невредим при случайни
изпускания на пода.
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