
 

EcoPro50

EcoPro
 

Bärbar projektor i aluminium

1 000 lumen/10 W

Stöt- och vattentålig

Batteritid: 3 h (6 h ekoläge)

 

RC520C1

Vitt starkt ljus för att få jobbet gjort
Bärbar, laddningsbar projektor av aluminium

Philips laddningsbara LED-arbetsbelysning EcoPro50 är liten, kraftfull och

mångsidig, men ändå robust, och ger ett klart vitt ljus när du behöver belysa stora

mörka områden. Du får upp till 6 timmars kontinuerlig användning innan du laddar

batteriet.

Kraftfullt vitt ljus

Kraftfullt vitt ljus (1 000 lumen/10 W) tänder stor yta

Robust lampa för daglig användning

Stötsäker i falltester

Vattentät mot vattenstänk

Mångsidig och lätt att använda

Monteringstillbehör med magnet för handsfree-belysning

Ladda andra enheter med en praktisk USB-port

Med vridbart handtag kan du rikta ljuset för handsfree-användning

Laddningsbart batteri med batteriindikator

Indikatorn visar hur länge batteriet kommer att räcka

Laddningsbart batteri håller upp till 6 timmar per laddning



EcoPro50 RC520C1

Funktioner
Kraftfullt ljus medan du arbetar

Oavsett om du behöver den för att lysa upp

en arbetsplats, tillfälligt ersätta en

vägglampa, eller lysa upp utomhusaktiviteter,

är Philips EcoPro50 perfekt för att lysa upp

stora mörka områden. Dess genomgående

starka ljus avger en extremt bred stråle på 1

000 lumen (10 W). Om du behöver mindre ljus

och längre batteritid kan du växla till ekoläget

på 500 lumen (5 W).

Stötsäker

Eftersom Philips EcoPro50 kan användas för

olika inomhus- och utomhusaktiviteter, har vi

säkerställt att lampan är byggd för att hålla.

Enheten är falltestad på 1,5 m och har visat

sig klara tillfälliga fall under användning.

Vattentät

Eftersom du kan använda Philips EcoPro50

för olika inomhus- och utomhusaktiviteter, är

lampan utformad för att klara tuffa

förhållanden. Enheten tål vatten och

fortsätter att fungera även när den utsätts för

vattenstänk, till exempel vid lätt regn.

Mångsidigt vridbart handtag

Ibland behöver du handsfreebelysning så att

du kan fokusera på din uppgift. Handtaget på

baksidan av EcoPro50 som kan roteras i 180°

ger dig friheten att placera projektorn efter

behov. Du kan också använda handtaget som

krok för att hänga upp ljuset, eller som ett

stöd så står den upp av sig själv. Den här

mångsidigheten gör att du kan rikta ljuset

precis där du behöver det.

Praktisk USB-laddningsport

Philips EcoPro50 kan även användas som

extrabatteri för att ladda andra enheter, till

exempel telefonen. Anslut bara enheten till

USB-porten på lampans baksida så kommer

den att börja ladda.

Monteringstillbehör med magnet

Philips EcoPro50 levereras även med ett

monteringstillbehör med magnet. Fäst det i

handtaget för att kunna montera projektorn

på metallytor. Perfekt för användning i ett

garage eller annan arbetsplats.

Upp till 6 timmars batteritid

När batteriet är fulladdat ger dig Philips

EcoPro50 klart vitt ljus (1 000 lumen/10 W) i

upp till 3 timmar. Om du behöver längre

batteritid, växlar du bara till Eco-läget (500

lumen/5 W) och njuter av 6 timmar av

kontinuerligt ljus.

Batteriindikator

Nu slipper du oroa dig för att ljuset försvinner

när du som bäst behöver det. På baksidan av

Philips EcoPro50 hittar du en batteriindikator

som talar om exakt hur lång tid du har på dig

innan du måste ladda batteriet.



EcoPro50 RC520C1

Specifikationer
Beställningsinformation

Beställningspost: RC520C1

Beställningskod: 05071745

Elektriska specifikationer

Batterikapacitet: 4 400 mAh

Wattal: 10 W

Batteritid (Boost): Upp till 3 timmar

Spänning: 3,7 V

Batteriets driftstid (ECO): Upp till 6 timmar

Batterityp: Litiumjonbatteri

Typ av laddningskabel: Laddningsbar

Typ av kontakt: Mikro-USB

Batteriladdningstid: cirka 5 timmar

Strömkälla: Litium 18650-x2

Ljusegenskaper

Färgtemperatur: 6 500 K

Ljusintensitet (Boost): 1 680 lux vid 0,5 m

Ljusintensitet (Eco): 820 lux vid 0,5 m

LED-livslängd: Upp till 30 000 timmar

Spridningsvinkel: 110°

Ljusstyrka (Eco): 500 lumen

Ljusflöde: 1 000 lumen

Förpackningsinformation

Bruttovikt per del: 7,865 g

Höjd: 17 cm

Längd: 57,5 cm

Bredd: 18 cm

Förpackningsinformation

EAN1: 8719018050717

EAN3: 8719018050724

Produktinformation i förpackning

Höjd: 5,6 cm

Längd: 28 cm

Antal i förpackning/minsta beställningsantal:

1

Vikt med batterier: 1 212,5 g

Bredd: 15,1 cm

Storlek: Standard

Kabellängd: 100 cm

Produktbeskrivning

Slagtålighetsklass (IK): IK08

Kapslingsklassning (IP): IP54

Magnet

Material och finish: Alumium, PC för objektiv,

PTU

Vridbart ljus: 180° vridbart handtag

Tål: fett, olja, industrimedel

Teknik: LED

Sortiment: RCH, EcoPro

Läckagedetektor med UV-ljus: Nej

Driftstemperatur: 0 °C till 40 °C

Antal lysdioder: 1

Försäljningsspecifikationer

Produktbeskrivning: Laddningsbar

arbetslampa

Väntade fördelar: Se bättre, Arbeta bättre
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