
 

Line
Xperion 6000

 
tehotila 300 lm, Eco-tila 150 lm

kohdevalo 120 lm

akunkesto 4,5 h (Eco-tilassa
8 h)

kestävä rakenne ja laaja
valokeila

 

X60LINEX1 suunniteltu käyttäjien tarpeisiin
Edistyksellistä ja kestävää valotehoa

Philipsin Xperion 6000 Line on ihanteellinen laajojen alueiden valaisemiseen, sillä

sen 110° leveä valonsäde tuottaa Eco-tilassa 150 lumenia ja tehotilassa

300 lumenia. 120 lumenin kohdevalokeilalla saat valoa sinne, missä sitä tarvitaan.

Näe enemmän kuin muut

Ensiluokkainen LED-valo, jossa on useita valotoimintoja

Pitkä käyttöaika eri valotiloissa

Älykäs, ergonominen muotoilu

Työvalossa laaja valokeila tarkkaan työskentelyyn

Pieni, käännettävä magneettinen koukku ja ergonominen muotoilu

Kestää vaativia olosuhteita

Kestää iskuja, vettä ja liuottimia (IP65 ja IK07)

Laajennettu takuu

Pidennä takuu verkossa kolmeen vuoteen
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Kohokohdat
Useita valotiloja

Philipsin Xperion 6000 Line tuottaa kirkasta,

luonnollisen valkoista LED-valoa, mikä

ehkäisee silmien väsymistä ja rasittumista

työssä. Philipsin Xperion 6000 Linen

päävalokeilassa on kaksi tehoa: 150 lm Eco-

tilassa pidemmällä akunkestolla ja 300 lm

tehotilassa. Voit valita työhösi sopivan

kirkkauden.

Valotiloja moneen tarpeeseen

Philipsin Xperion 6000 Line on valmiina

toimintaan. Yksi lataus riittää koko työpäivän

ajaksi: jopa 8 tuntia Eco-tilassa, 4,5 tuntia

tehotilassa ja 9 tuntia kohdevalona. Xperion

6000 Line -työvalossa on tehokas

litiumioniakku, ja sen voi ladata täyteen

3,5 tunnissa USB-C-johdolla, jotta kirkkaan

LED-valon käytön saa maksimoitua.

Valaise työsi

Philipsin Xperion 6000 Line -työvalon

valomoduulissa on 110 asteen säteilykulma.

Se takaa työskentelyalueen kattavan

valaistuksen.

Vapauttaa kädet työskentelyyn

Käyttäjien tarpeisiin suunniteltu,

ergonomisesti muotoiltu, liukumisen estävä

kahva mahdollistaa turvallisen työskentelyn.

Jos tarvitset työhön molempia käsiäsi, voit

sijoittaa työvalon turvallisesti 360 astetta

kääntyvän, sisään vedettävän koukun ja

vahvan magneetin avulla. Virtapainike on

valon takana, jolloin valo ei häikäise silmiäsi,

kun käynnistät sen.

Suunniteltu kestämään

IK07-luokan iskunkestävyys, IP65-

kotelointiluokan mukainen vedenkestävyys ja

kemiallisia liuottimia sekä muita kemikaaleja

kestävä pinta tekevät Philipsin Xperion 6000

Line -työvalosta todella kestävän, sillä

tiedämme, että vakaimmatkin kädet

tarvitsevat välillä tukea.

Jopa 3 vuoden takuu

Käytä hyväksesi Philipsin 2 vuoden

vakiotakuun lisäksi yksi lisävuosi1
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Tekniset tiedot
Sähkötiedot

Akun kapasiteetti: 2 200 mAh

Akun latausaika: enintään 3,5 tuntia

Akun käyttöaika (tehotila): jopa 4,5 tuntia

Akun käyttöaika (Eco-tila): jopa 8 tuntia

Akun käyttöaika (kohdevalo): jopa 9 tuntia

Akun/pariston tyyppi: litiumakku

Latausjohdon tyyppi: Type C USB

Virtapistokkeen tyyppi: EU-pistoke (ei

mukana Isossa-Britanniassa)

Jännite: 3,7 V

Teho: 3 W

Virtalähde: ladattava akku

Valon ominaisuudet

Valon keilakulma: 110 astetta

Valon säteilykulma (kohdevalo): 40 astetta

Värilämpötila: 6 000 K

Valovirta (tehotila): 300 lm

Valovirta (Eco-tila): 150 lumenia

Valovirta (kohdevalo): 120 lm

Markkinointitiedot

Odotetut hyödyt: suunniteltu käyttäjien

tarpeisiin

Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet: kestävä

rakenne ja laaja valokeila

Tilaustiedot

Tilausmerkintä: X60LINEX1

Tilauskoodi: 01473331

Ulkopakkauksen tiedot

Korkeus: 12,5 cm

Pituus: 33 cm

Leveys: 23,5 cm

Pakkauksen tiedot

EAN1: 8719018014733

EAN3: 8719018014740

Pakatun tuotteen tiedot

Johdon pituus: 100 cm:n USB-johto, 5 V, 1 A,

adapteri

Korkeus: 31 cm

Pituus: 5 cm

Määrä pakkauksessa / tilauksen

vähimmäismäärä: 6

Paino akkujen/paristojen kanssa: 382 g

Tuotteen kuvaus

Kiinnitysmahdollisuudet: käännettävä koukku,

voimakas magneetti

Koukku: 360° kääntyvä

Iskunkestävyys (IK): IK07

Kotelointiluokka (IP): IP65

Magneetti: 1 magneetti

Materiaalit ja pinnoitus: kestävä ABS

Käyttölämpötila: -10 – +40 °C

Kestää: rasvaa, öljyä ja kemiallisia liuottimia

Tekniikka: SMD-LED

UV-vuodonilmaisin: ei

Valikoima: Xperion 6000

* 1 haetaan Philipsin laajennetun takuun verkkosivulta
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