
 

EcoPro40

EcoPro
 

Oplaadbare werklamp

300 lumen / 3W
hoofdverlichting

100 lumen / 1W spot

Levensduur batterij 3 uur

 

RC420B1

Licht van hoge kwaliteit om de klus te klaren
oplaadbare zaklamp

De Philips EcoPro40 biedt krachtig en helder licht, heeft een antisliphandgreep, is

lichtgewicht en veelzijdig. Dit is een uitstekende werklamp voor dagelijks gebruik.

De lamp heeft ook een handige spotlamp waarmee u zelfs in smalle, donkere

hoekjes licht hebt.

Krachtig fel licht

Spotlamp (100 lumen / 1W) voor krappe ruimten

Krachtig licht (300 lumen / 3W) voor alledaagse klusjes

Veelzijdig handsfree gebruik

3 magneten voor handige handsfree verlichting

Twee intrekbare haken voor handige handsfree verlichting

Betrouwbare oplaadbare accu

Oplaadbare lithiumbatterij gaat 8 uur mee per oplaadbeurt

Handig voor dagelijks gebruik

Robuuste behuizing en schokbestendig



EcoPro40 RC420B1

Specificaties Kenmerken
Bestelinformatie

Bestelnummer: RC420B1

Bestelcode: 05057145

Elektrische kenmerken

Batterijcapaciteit: 2200 mAh

Werkingstijd accu (boost): Tot 3 uur

Voltage: 3,7 volt

Gebruiksduur batterij (eco): Tot 8 uur (pointer)

Batterijtype: Lithium-ionbatterij

Type oplaadkabel: Oplaadbaar

Type stekker: Micro-USB

Oplaadtijd van batterij: ongeveer 4 uur

Voedingsbron: Lithium-ionbatterij 18650

Wattage: 3W + 1W zaklamp

Lichtkenmerken

Kleurtemperatuur: 6500 K

Lichtintensiteit (boost): 630 lux bij 0,5 m

Lichtintensiteit (eco): 3100 lux bij 0,5 m

LED-levensduur: Tot 30.000 uur

Lichthoek: 90°

Lichtopbrengst (eco): 100 lumen

Lichtopbrengst: 300 lumen

Lichthoek (aanwijzer): 15°

Verpakkingsinformatie

Brutogewicht per stuk: 4516 g

Hoogte: 38 cm

Lengte: 33 cm

Breedte: 20,5 cm

Gegevens van de verpakking

EAN1: 8719018050571

EAN3: 8719018050700

Verpakkingsinformatie

Hoogte: 5,2 cm

Lengte: 36 cm

Verpakkingshoeveelheid / MOQ: 1

Gewicht incl. accu: 615 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: 6

Marketingspecificaties

Productkenmerk: Oplaadbare werklamp

Verwachte voordelen: Beter zicht, Beter

werken

Krachtig licht terwijl u werkt

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 EcoPro40 biedt een

krachtige lichtstraal van 300 lumen (3W) om

u te helpen om de details te zien die u nodig

hebt om de klus te klaren.

Handige spotlamp

De Philips EcoPro40 heeft bovendien een

handige spotlamp om plekken die lastig te

zien zijn goed te kunnen verlichten. Deze

krachtige spotlamp op de bovenkant biedt

100 lumen (1W), zodat u zelfs de kleine

details in de donkere hoeken kunt zien.

Handsfree lamp met 3 magneten

Vaker hebt u beide handen nodig wanneer u

aan het klussen bent. De Philips EcoPro40

heeft 3 magneten, zodat u de lamp

eenvoudig

kunt bevestigen op een metalen oppervlak,

zoals ons onder de gootsteen of onder de

motorkap van een auto.

Twee haken voor handsfree gebruik

Wanneer u beide handen nodig hebt voor het

werk, hoeft u de EcoPro40 alleen maar op te

hangen aan twee ingebouwde 360°

intrekbare haken.

Levensduur batterij tot 8 uur

Zodra hij helemaal is opgeladen, kan uw

Philips EcoPro40 maximaal 3 uur helder wit

licht leveren uit de hoofdbundel. Als u de

spot

gebruikt, kan de batterij tot wel 8 uur

ononderbroken worden gebruikt. Als u de

lamp af en toe gebruikt, kan deze dagen

meegaan voordat u de batterij hoeft op te

laden.

Schokbestendig

Zelfs de meest voorzichtig persoon laat af en

toe dingen vallen. Daarom heeft de Philips

EcoPro40 een robuuste behuizing, waardoor

de lamp wel kan tegen een stootje.
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