Line

Xperion 6000
300 lm luz intensa/150 lm

modo Eco

Foco de 120 lm
Duração da bateria: 4,5 h (Eco:
8 h)
Resistente e com um amplo
feixe de luz

X60LINEX1

Concebidas a pensar em si

Desempenho de iluminação avançado e duradouro
Concebida com um feixe amplo de 110°, de 150 lm no modo Eco e 300 lm no
modo Intenso, a Philips Xperion 6000 Line é ideal para iluminar áreas maiores.
Está equipada com uma lanterna de 120 lm para direcionar a luz para onde esta é
necessária.
Veja onde os outros não conseguem

Luz LED excelente com várias saídas
Tempo de funcionamento prolongado em diferentes modos de luz

Design inteligente e ergonómico

Luz de precisão com um ângulo de feixe amplo
Gancho rotativo inteligente com íman e estrutura ergonómica

Lide facilmente com condições difíceis

Resistente a impactos, água e solventes (IP65/IK07)

Garantia alargada

Prolongue a sua garantia online para 3 anos
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Destaques
Vários modos de luz

modo de foco. Alimentada por uma bateria de
iões de lítio potente, a Xperion 6000 Line
pode ser totalmente carregada em 3,5 horas
através de USB-C, garantindo a máxima
utilização da sua luz LED brilhante.

Ilumine o seu trabalho

ao íman forte. O botão de alimentação
encontra-se na parte posterior para garantir
que a luz não incide diretamente sobre os
olhos quando a ligar.

Concebida para ser resistente

A Philips Xperion 6000 Line produz uma luz

branca LED natural e brilhante que ajuda a
maximizar o conforto visual e a reduzir a
tensão ocular para que possa trabalhar sem
sentir cansaço. O feixe principal da Philips
Xperion 6000 Line oferece dois níveis de
saída: 150 lm no modo Eco com uma maior
duração da bateria e 300 lm no modo
intenso. Esta ﬂexibilidade permite-lhe
escolher a quantidade certa de brilho para o
trabalho em questão.

Modos de luz para as várias necessidades

A Philips Xperion 6000 Line dispõe de um
módulo de luz com ângulo de feixe de 110°

que garante uma iluminação mais ampla da
sua área de trabalho.

Permite trabalhar com as mãos livres

Concebida para lidar com ambientes de
trabalho difíceis graças à norma IK07 de
resistência ao choque, à norma IP65 de
resistência à agua e à superfície capaz de
suportar produtos químicos e solventes de
oﬁcina, a Philips Xperion 6000 Line foi criada
para durar, pois até as mãos mais estáveis
necessitam de um suporte adicional.
Até 3 anos de garantia

A Philips Xperion 6000 Line foi concebida
para estar pronta para a ação. Uma única
carga fornece energia suﬁciente para um dia
de trabalho completo: até 8 horas no modo
Eco, 4,5 horas no modo intenso e 9 horas no

Concebida a pensar em si , a pega ergonómica
com revestimento antideslizante permite
segurar a luz de trabalho com segurança. Se
precisar de ter as duas mãos livres para
trabalhar, posicione a luz de forma segura
graças ao gancho retrátil e rotativo a 360° e

Beneﬁcie da garantia convencional de 2 anos
da Philips e de 1 ano adicional1

Line

X60LINEX1/10

Especiﬁcações
Caraterísticas elétricas

Capacidade da bateria: 2200 mAh
Tempo de carregamento da bateria: Até 3,5
horas
Tempo de funcionamento da bateria
(máximo): Até 4,5 horas
Tempo de funcionamento da bateria (eco): Até
8 horas
Tempo de funcionamento da bateria
(apontador): Até 9 horas
Tipo de bateria: Bateria de lítio
Tipo de cabo de carregamento: USB tipo C
Tipo de ﬁcha: Ficha UE (não incluída para o
Reino Unido)
Voltagem: 3,7 V
Potência: 3 W
Fonte de alimentação: Bateria recarregável

Caraterísticas da luz

Ângulo de feixe: 110 graus
Ângulo de feixe (apontador): 40 graus
Temperatura da cor: 6000 K
Fluxo luminoso (intenso): 300 lúmenes
Fluxo luminoso (eco): 150 lumens
Fluxo luminoso (apontador): 120 lumens

Especiﬁcações de marketing

Vantagens esperadas: Concebidas a pensar
em si
Destaque do produto: Resistente e com um
amplo feixe de luz

Informações sobre encomendas

Apresentação de encomendas: X60LINEX1
Código de encomenda: 01473331

Informações da embalagem exterior
Altura: 12,5 cm
Comprimento: 33 cm
Largura: 23,5 cm

Dados da embalagem

E AN1: 8719018014733
E AN3: 8719018014740

Informação do produto embalado

Comprimento do cabo: Cabo USB de 100 cm,
adaptador de 5 V 1 A
Altura: 31 cm
Comprimento: 5 cm
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Todos os direitos reservados.
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Todas as especiﬁcações estão
sujeitas a alterações sem aviso
prévio. A s marcas comerciais são
propriedade de Lumileds Holding
B.V. ou dos respectivos detentores.

12 NC: 8670 001 80379

Quantidade da embalagem/n.º mín.
encomenda: 6
Peso com baterias/pilhas: 382 g

Descrição do produto

Opções mãos-livres: Gancho rotativo, íman
forte
Gancho: Rotativa a 360°
Classiﬁcação de proteção contra impactos
(IK): IK07
Classiﬁcação do Índice de Proteção (IP): IP65
Íman: 1 íman
Materiais e acabamento: ABS robusto
Temperatura de funcionamento: -10 °C a
40 °C
Resistente a: Gordura, óleo, solventes de
oﬁcina
Tecnologia: LED SMD
Detector de fugas UV: Não
Alcance: Xperion 6000
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* 1 A ser reclamada na página Web da garantia alargada

da Philips

