
 

EcoPro50

EcoPro
 

Kannettava projektorivalaisin

1 000 lumenia / 10 W

iskun- ja vedenkestävä

Käyttöaika 3 h (6 h Eco-tilassa)

 

RC520C1

Kirkas valkoinen työvalo
Kannettava ja ladattava alumiinirunkoinen projektorivalaisin

Philipsin ladattava EcoPro50-työvalo on pienikokoinen ja monikäyttöinen, mutta

silti tehokas ja kestävä. LED-työvalo tuottaa kirkasta valkoista valoa suurelle

alueelle. Tehokkaan akun ansiosta valoa voidaan käyttää yhtäjaksoisesti jopa 6

tuntia.

Tehokas kirkas valkoinen valo

Tehokas valkoinen valo (1 000 lumenia / 10 W) valaisee suuren alueen

Kestää jokapäiväistä käyttöä

Iskunkestävyys varmistettu pudotustesteillä

Roiskevesisuojattu

Kätevä ja monikäyttöinen

Voit kiinnittää työvalon kätevällä magneetilla

Voit ladata muita laitteita USB-portissa

Kääntyvän kahvan ansiosta voit kohdistaa valon juuri oikeaan kohtaan

Merkkivalo kertoo akun jäljellä olevan käyttöajan

Merkkivalo kertoo jäljellä olevan käyttöajan

Ladattava akku antaa jopa 6 tuntia käyttöaikaa



EcoPro50 RC520C1

Tekniset tiedot Kohokohdat
Tilaustiedot

Tilausmerkintä: RC520C1

Tilauskoodi: 05071745

Sähkötiedot

Akun kapasiteetti: 4 400 mAh

Teho: 10 W

Akun käyttöaika (tehotila): enintään 3 tuntia

Jännite: 3,7 V

Akun käyttöaika (Eco-tila): jopa 6 tuntia

Akun/pariston tyyppi: litiumioniakku

Latausjohdon tyyppi: ladattava

Virtapistokkeen tyyppi: Micro USB

Akun latausaika: noin 5 tuntia

Virtalähde: litiumioni 18650 (x 2)

Valon ominaisuudet

Värilämpötila: 6 500 K

Valaistusvoimakkuus (tehotila): 1 680 luxia

0,5 metrin etäisyydellä

Valaistusvoimakkuus (Eco): 820 luxia

0,5 metrin etäisyydellä

LED-käyttöikä: jopa 30 000 tuntia

Valon keilakulma: 110

Valovirta (Eco-tila): 500 lm

Valovirta: 1 000 lumenia

Ulkopakkauksen tiedot

Kokonaispaino/pakkaus: 7,865 g

Korkeus: 17 cm

Pituus: 57,5 cm

Leveys: 18 cm

Pakkauksen tiedot

EAN1: 8719018050717

EAN3: 8719018050724

Pakatun tuotteen tiedot

Korkeus: 5,6 cm

Pituus: 28 cm

Määrä pakkauksessa / tilauksen

vähimmäismäärä: 1

Paino akkujen/paristojen kanssa: 1 212,5 g

Leveys: 15,1 cm

Koko: vakio

Johdon pituus: 100 cm

Tuotteen kuvaus

Iskunkestävyys (IK): IK08

Kotelointiluokka (IP): IP54

Magneetti

Materiaalit ja pinnoitus: alumiini, PC-muovi,

PTU

Valon kääntyvyys: 180 astetta kääntyvä kahva

Kestää: rasvaa, öljyä, kemiallisia liuottimia

Tekniikka: LED

Valikoima: RCH, EcoPro

UV-vuodonilmaisin: ei

Käyttölämpötila: 0–40 °C

LED-polttimoiden määrä: 1

Markkinointitiedot

Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet: ladattava

työvalo

Odotetut hyödyt: näe tarkemmin, työskentele

paremmin

Voimakas työvalo

Philipsin EcoPro50 on täydellinen työvalo

suurille alueille, kuten työmaille, tilapäiseksi

seinävalaisimeksi tai vaikkapa leikkipihalle.

Se

tuottaa kirkkaan ja leveän valokeilan ja 1 000

lumenin (10 W) valovirran. Jos tarvitset

vähemmän valoa ja haluat säästää akkua,

voit käyttää 500 lumenin (5 W) Eco-tilaa.

Iskunkestävä

Philipsin EcoPro50 on tarkoitettu sisä- ja

ulkokäyttöön, joten sen kestävyys on

varmistettu pudotustesteillä. Työvalo kestää

todistetusti vioittumatta pudotuksen 1,5

metristä.

Vedenkestävä

Philipsin EcoPro50 on tarkoitettu sisä- ja

ulkokäyttöön, ja se kestää haastaviakin

olosuhteita. Työvalo on roiskevesisuojattu,

joten sitä voidaan huoletta käyttää vaikkapa

kevyessä sateessa.

Monikäyttöinen kääntyvä kahva

Usein tarvitset korjaus- tai huoltotyössä

molempia käsiä. Voit käyttää EcoPro50-

työvalon 180 astetta kääntyvää kahvaa

kiinnityskoukkuna tai tukea työvalon sitä

vasten ja kohdistaa valon juuri oikeaan

kohtaan työkohteessasi.

USB-latausportti

Voit käyttää Philipsin EcoPro50-työvaloa

myös muiden laitteiden (kuten

matkapuhelimen) virtalähteenä. Lataaminen

käynnistyy heti, kun liität ladattavan laitteen

työvalon takapaneelissa olevaan USB-

porttiin.

Magneettikiinnike lisävarusteena

Philipsin EcoPro50-työvalon mukana

toimitetaan magneettikiinnike, jolla työvalo

voidaan kiinnittää helposti metallipinnalle.

Tämä helpottaa työvalon käyttämistä

vaikkapa autoa korjattaessa tai työkonetta

huollettaessa.

Käyttöaika jopa 6 tuntia

Akku täyteen ladattuna Philipsin EcoPro50-

työvalo tuottaa kirkasta valkoista valoa

(1 000 lumenia / 10 W) jopa 3 tunnin ajan.

Jos haluat

säästää akkua, siirry Eco-tilaan (500

lumenia / 5 W), joka pidentää käyttöaikaa

jopa 6 tuntiin.

Akun merkkivalo

Philipsin EcoPro50-työvalon takaosassa

oleva akun merkkivalo ilmaisee, kuinka

pitkään voit vielä käyttää valoa akkua

lataamatta.

 

© 2022 Lumileds Holding B.V.

Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä

ilmoitusta. Tavaramerkit ovat

Lumileds Holding B.V.n tai

omistajiensa omaisuutta.

Julkaisupäivä 2022‑11‑08

Versio: 11.2.1

12 NC: 8670 001 53716

www.philips.com

http://www.philips.com/

