
 

EcoPro61 Slim

EcoPro

 
270° multihoek en inklapbaar

3 lichtmodi van 500, 250 en 50

lm

Spot van 140 lm

Lange batterijduur tot 20 uur

 

RC620X1

Licht van hoge kwaliteit om de klus te klaren
Ultraslank design om smalle ruimten te verlichten

De veelzijdige, ultraslanke en oplaadbare Philips EcoPro61 Slim is ideaal voor het

verlichten van smalle ruimten dankzij een roterende verlichtingsmodule die 270°

draait. De batterij heeft een levensduur tot 20 uur, dus u kunt de hele dag

ononderbroken werken.

Ultraslank design om smalle ruimten te verlichten

Ultraslank en 270° draaibaar design om smalle ruimten te verlichten

3 lichtmodi voor verschillende toepassingen

3 lichtuitvoersterktes voor de flexibiliteit die u nodig hebt

Spot van 140 lm

Aanwijzer van 140 lm voor inspectie van iedere plek

Batterij met lange gebruiksduur tot 20 uur

Batterij met lange gebruiksduur tot 20 uur

Handsfree werken

360° haak en sterke magneet



EcoPro61 Slim RC620X1

Specificaties Kenmerken
Bestelinformatie

Bestelnummer: RC620X1

Bestelcode: 484031

Elektrische kenmerken

Batterijcapaciteit: 2500 mAh

Voltage: 3,7 volt

Gebruiksduur batterij (eco): 20 uur bij 50 lm;

5 uur bij 250 lm

Batterijtype: Lithium-ionbatterij

Type oplaadkabel: Micro USB-kabel

Type stekker: Micro-USB

Oplaadtijd van batterij: tot 3,2 uur

Voedingsbron: Oplaadbare batterij

Wattage: 5W + 3W zaklamp

Werkingstijd accu (boost): Tot 2,2 uur

Lichtkenmerken

Lichtopbrengst (aanwijzer): 140 lumen

Lichtintensiteit (boost): 792 lux bij 0,5 m

Lichtintensiteit (eco): 396 lux/80 lux bij 0,5 m

LED-levensduur: >10.000 uur

Lichthoek: 90°

Lichtopbrengst (eco): 250/50 lumen

Kleurtemperatuur: Koele kleur

Lichthoek (aanwijzer): 30

Lichtintensiteit (aanwijzer): 450 lux bij 0,5 m

Lichtuitvoer (boost): 500 lumen

Verpakkingsinformatie

Brutogewicht per stuk: 350 g

Hoogte: 21,3 cm

Lengte: 10,2 cm

Breedte: 5,3 cm

Gegevens van de verpakking

EAN1: 8719018004840

EAN3: 8719018004857

Verpakkingsinformatie

Hoogte: 16,5 cm

Lengte: 3,1 cm

Verpakkingshoeveelheid / MOQ: 1

Gewicht incl. accu: 230 g g

Breedte: 5,1 cm

Formaat: Slank

Kabellengte: Micro-USB-kabel van 1 m

Productbeschrijving

Haak: Roestvrijstalen, inklapbare haak

Beschermingsklasse tegen schokken (IK): IK07

Waarde bescherming tegen binnendringing

(IP): IP20

Magneet: Sterke magneet

Materiaal en afwerking: PC+TPE

Bestand tegen: vet, olie, oplosmiddelen

Technologie: LED-lamp

UV-lekdetector: Nee

Handsfree opties: Haak

Gebruikstemperatuur: 0 °C tot 40 °C

Aantal LED's: COB+1 LED (zaklamp)

Aanwijslampje

Type lamp: Oplaadbaar

Collectie: EcoPro

Marketingspecificaties

Productkenmerk: Slanke multihoek LED-

werklamp

Verwachte voordelen: Beter zicht, Beter

werken

Ultraslank en draaibaar design

De Philips EcoPro61 heeft een 270°

verlichtingsmodule, zodat u de lichtstraal

eenvoudig kunt richten en zeer smalle

ruimten kunt verlichten. Dankzij het

ultraslanke design (kop van 1,6 m breed) kunt

u iedere plek diep in uw motor of machine

zien.

3 lichtmodi

Verschillende taken vereisen verschillende

hoeveelheden licht. Met de drie

voedingsmodi van de Philips EcoPro61 Slim

kunt u het licht

aanpassen aan uw behoeften. De Boost-

modus biedt een krachtige lichtuitvoer van

500 lumen, zodat u zelfs de kleinste details

kunt zien. Als het omgevingslicht verandert

of als u gewoon de accu wilt sparen, schakelt

u over naar de Eco-modus van 50 tot 250

lumen. U kunt de lamp dan tot 20 uur

gebruiken. De EcoPro61 Slim heeft bovendien

een kleurtemperatuur van 6500 Kelvin en is

dus zacht voor uw ogen, wat vermoeidheid

voorkomt.

Spot van 140 lm

De Philips EcoPro61 Slim heeft een spot plus

een lamp van 140 lumen. U kunt zelfs in

donkere hoeken kleine details zien. De spot

kan in beide posities worden gebruikt: met de

lamp ingeklapt en met de verlichtingsmodule

geopend.

Accu met lange gebruiksduur

Nadat de Philips EcoPro61 Slim volledig is

opgeladen, biedt die 2,5 uur continu helder

licht via de hoofdlichtstraal van 500 lumen.

De Eco-modus van 50 lumen heeft een

gebruiksduur tot 20 uur. Bij incidenteel

gebruik kan de lamp dagenlang meegaan

voordat deze weer moet worden opgeladen.

Handsfree werken

Dankzij de uittrekbare, roestvrijstalen 360°

haak kunt u deze lamp overal ophangen. U

kunt de lamp ook eenvoudig aan ieder

metalen oppervlak bevestigen, zodat u beide

handen vrij hebt om te werken.
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