
 

EcoPro61 Slim

EcoPro

 
270 astetta säädettävä ja
taittuva

3 valotilaa – 500, 250, 50 lm

140 lumenin kohdevalo

Pitkä jopa 20 tunnin akunkesto

 

RC620X1

huippuluokan työvalo
Kapea muoto sopii ahtaiden paikkojen valaisuun

Philipsin monikäyttöinen, kapea ja ladattava EcoPro61 Slim sopii ahtaiden

paikkojen valaisuun, sillä sen valomoduulin kääntösäde on 270°. Pitkän jopa

20 tunnin akunkeston ansiosta voit työskennellä koko päivän keskeytyksettä.

Kapea muoto sopii ahtaiden paikkojen valaisuun

Erittäin ohut, 270 astetta kääntyvä malli ahtaiden paikkojen valaisuun

3 valotilaa eri käyttötarkoituksiin

3 valovirran tasoa, jotka takaavat tarvittavan joustavuuden

140 lumenin kohdevalo

140 lumenin osoitin kohteiden tarkastukseen

Pitkä jopa 20 tunnin akunkesto

Pitkä jopa 20 tunnin akunkesto

Vapauttaa kädet työskentelyyn

360 astetta kääntyvä koukku ja voimakas magneetti



EcoPro61 Slim RC620X1

Tekniset tiedot Kohokohdat
Tilaustiedot

Tilausmerkintä: RC620X1

Tilauskoodi: 484031

Sähkötiedot

Akun kapasiteetti: 2 500 mAh

Jännite: 3,7 V

Akun käyttöaika (Eco-tila): 20 h (50 lm), 5 h

(250 lm)

Akun/pariston tyyppi: litiumioniakku

Latausjohdon tyyppi: Mikro-USB-kaapeli

Virtapistokkeen tyyppi: Micro USB

Akun latausaika: jopa 3,2 tuntia

Virtalähde: ladattava akku

Teho: 5 W + 3 W:n taskulamppu

Akun käyttöaika (tehotila): jopa 2,2 tuntia

Valon ominaisuudet

Valovirta (kohdevalo): 140 lumenia

Valaistusvoimakkuus (tehotila): 792 luxia

(0,5 m)

Valaistusvoimakkuus (Eco): 396/80 luxia

(0,5 m)

LED-käyttöikä: > 10 000 tuntia

Valon keilakulma: 90°

Valovirta (Eco-tila): 250/50 lumenia

Värilämpötila: viileä väri

Valon säteilykulma (kohdevalo): 30

Valaistusvoimakkuus (osoitin): 450 luxia

(0,5 m)

Valovirta (tehotila): 500 lm

Ulkopakkauksen tiedot

Kokonaispaino/pakkaus: 350 g

Korkeus: 21,3 cm

Pituus: 10,2 cm

Leveys: 5,3 cm

Pakkauksen tiedot

EAN1: 8719018004840

EAN3: 8719018004857

Pakatun tuotteen tiedot

Korkeus: 16,5 cm

Pituus: 3,1 cm

Määrä pakkauksessa / tilauksen

vähimmäismäärä: 1

Paino akkujen/paristojen kanssa: 230 g g

Leveys: 5,1 cm

Koko: Slim

Johdon pituus: 1 metrin micro-USB-johto

Tuotteen kuvaus

Koukku: ruostumaton taittuva koukku

Iskunkestävyys (IK): IK07

Kotelointiluokka (IP): IP20

Magneetti: voimakas magneetti

Materiaalit ja pinnoitus: PC+TPE

Kestää: rasvaa, öljyä, kemiallisia liuottimia

Tekniikka: LED

UV-vuodonilmaisin: ei

Kiinnitysmahdollisuudet: Koukku

Käyttölämpötila: 0–40 °C

LED-polttimoiden määrä: COB+1 LED

(taskulamppu)

Kohdevalo

Valotyyppi: ladattava

Valikoima: EcoPro

Markkinointitiedot

Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet: eri

kulmiin säädettävä ohut LED-työvalo

Odotetut hyödyt: näe tarkemmin, työskentele

paremmin

Erittäin ohut, kääntyvä malli

Philipsin EcoPro61-mallissa on 270 asteen

valomoduuli, joten valokeilan suuntaaminen

ja erittäin ahtaiden paikkojen valaiseminen

on helppoa. Malli on erittäin ohut (pää on

1,6 cm leveä), joten moottoriin tai koneistoon

ei jää katvealueita.

3 valotilaa

Erilaisissa töissä tarvitaan erilainen määrä

valoa. Kolmen tehotilan ansiosta Philipsin

EcoPro61 Slim -mallilla voit säätää valoa

tarpeen mukaan. Tehotila tuottaa

500 lumenin valotehon, jonka avulla

havaitset pienimmätkin yksityiskohdat. Jos

ympäristön valaistus muuttuu tai haluat

säästää virtaa, voit vaihtaa Eco-tilaan (50–

250 lm) ja käyttää työvaloa jopa 20 tuntia.

Lisäksi

EcoPro61 Slim -mallin 6 500 kelvinin

värilämpötila on hellävarainen silmille, mikä

ehkäisee rasitusta.

140 lumenin kohdevalo

Philipsin EcoPro61 Slim -mallissa on

kohdevalo, joka tuottaa 140 lumenin

valovirran. Huomaat pienetkin yksityiskohdat

pimeissäkin nurkissa. Kohdevaloa voi käyttää

kahdella tavalla: työvalo taitettuna tai

valomoduuli avattuna.

Pitkäkestoinen akku

Täyteen ladattuna Philipsin EcoPro61 Slim

tuottaa jatkuvaa kirkasta valoa 2,5 tunniksi

500 lumenin valovirralla. 50 lumenin Eco-

tilassa virtaa riittää 20 tunniksi.

Satunnaisessa käytössä työvalo kestää

useita päiviä, ennen kuin se täytyy ladata.

Vapauttaa kädet työskentelyyn

360 astetta kääntyvä, sisäänvedettävä

koukku on valmistettu ruostumattomasta

teräksestä ja sen avulla voit ripustaa

työvalon sinne,

missä sitä tarvitset. Se kiinnittyy helposti

mihin tahansa metallipintaan, jolloin

molemmat kädet jäävät vapaiksi

työskentelyyn.
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