
 

Pillar
Xperion 6000

 
500 lm Boost / 250 lm Eco

180 lm Spotlight

Levensduur batt.: 4,5 uur (Eco:

10 uur)

Ergonomisch en opvouwbaar

 

Product Picture

X60PILLX1

Speciaal voor u ontworpen
Geavanceerde lichtprestaties die lang meegaan

De Philips Xperion 6000 Pillar gaat de hele dag mee op een enkele keer opladen. De heldere hoofdlamp van

250 en 500 lm en de ingebouwde zaklamp van 180 lm voldoen aan alle eisen. Opvouwbaar om makkelijk mee

te kunnen nemen, en verstelbare verlichtingshoeken.

Zie wat anderen niet kunnen zien

Premium LED-lamp met meerdere uitgangen

Lange gebruiksduur in verschillende lichtmodi

Slim ergonomisch ontwerp

Slimme draaibare haak met magneet en ergonomisch ontwerp

Voor moeiteloos gebruik onder zware omstandigheden

Bestand tegen stoten, water en oplosmiddelen (IP65/IK07)

Verlengde garantie

Verleng uw garantie online tot 3 jaar

Er zijn accessoires verkrijgbaar om uw werklamp te upgraden

Slimme oplossingen om uw lamp op te laden en te vinden
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Kenmerken

Meerdere lichtmodi

De Philips Xperion 6000 Pillar is voorzien

van hoogwaardige en heldere LED-lampen en

geeft objecten natuurgetrouw en levendig

weer via een sterke lichtbron met brede

lichtbundel tot 250 lm in de Eco-modus en

500 lm in de Boost-modus. Hij heeft een

krachtige spot met een zaklampstraal van 180

lm om beter te kunnen zien en de kleinste

details te ontdekken.

Lichtmodi voor verschillende behoeften

De Philips Xperion 6000 Pillar is klaar voor

actie. Eén keer opladen levert voldoende

energie voor een hele dag werken: tot 10 uur

in de Eco-modus, 4,5 uur in de Boost-modus

en 12 uur met de zaklampstraal. De Philips

Xperion 6000 Pillar wordt gevoed door een

krachtige li-ionbatterij en wordt binnen 4,5

uur volledig opgeladen via USB-C, zodat het

LED-licht optimaal wordt gevoed.

Voor handsfree werken

Dankzij de ergonomisch gevormde handgreep

met antislipcoating kunt u deze werklamp

goed vasthouden. Als u beide handen nodig

hebt voor uw werk, kunt u de lamp veilig

plaatsen dankzij de 360° draaibare,

intrekbare haak en een sterke magneet. De

aan/uit-knop bevindt zich aan de achterkant

om ervoor te zorgen dat het licht niet direct

in uw ogen schijnt wanneer u de lamp

inschakelt.

Kan tegen een stootje

De Philips Xperion 6000 Pillar is ontworpen

voor de zwaarste werkomgevingen en IK07-

schokbestendig, waterbestendig volgens

IP65-normen en een oppervlak dat bestand is

tegen chemicaliën en oplosmiddelen in de

werkplaats. Hij is gemaakt voor een lange

levensduur omdat we weten dat zelfs de

sterkste handen wel wat hulp kunnen

gebruiken.

Tot 3 jaar garantie

Profiteer van de standaard garantie van

Philips van 2 jaar plus 1 jaar extra1

Upgrade uw werkverlichting

U hoeft zich geen zorgen meer te maken dat

u uw lamp kwijtraakt. U vindt uw lamp

eenvoudig met de functie Find My Device.

Gebruik de afstandsbediening om een zoemer

en een knipperend lampje te activeren om uw

lamp te lokaliseren. Dankzij de opvallende,

limoengroene behuizing herkent u uw lamp

zelfs in het donker. Met het Philips Dock

Station kunt u uw werklamp bij de hand

houden en eenvoudig gebruiken. Als u het

Dock Station op een tafel zet, kunt u de lamp

draadloos opladen.2 Meer informatie:

Philips.com/Xperion-6000
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Specificaties

Elektrische kenmerken

Batterijcapaciteit: 4400 mAh

Oplaadtijd van batterij: Maximaal 4,5 uur

Werkingstijd accu (boost): Maximaal 4,5 uur

Gebruiksduur batterij (eco): Maximaal 10 uur

Gebruiksduur batterij (aanwijzer): Maximaal

12 uur

Batterijtype: Lithium-batterij

Type oplaadkabel: USB-C

Type stekker: EU-stekker

Voltage: 3,7 volt

Wattage: 5 W

Voedingsbron: Oplaadbare batterij

Lichtkenmerken

Lichthoek: 100° graad

Kleurtemperatuur: 6000 K

Lichthoek (aanwijzer): 15°

Lichtopbrengst (boost): 500 lumen

Lichtopbrengst (eco): 250 lumen

Lichtopbrengst (aanwijzer): 180 lumen

Marketingspecificaties

Verwachte voordelen: Speciaal voor u

ontworpen

Productkenmerk: Ergonomisch en

opvouwbaar

Bestelinformatie

Bestelnummer: X60PILLX1

Bestelcode: 01469631

Verpakkingsinformatie

Hoogte: 18 cm

Lengte: 25 cm

Breedte: 17 cm

Gegevens van de verpakking

EAN1: 8719018014696

EAN3: 8719018014702

Verpakkingsinformatie

Kabellengte: USB-kabel van 1 m, adapter van

5 V en 1 A

Hoogte: 23 cm

Lengte: 5,2 cm

Verpakkingshoeveelheid / MOQ: 6

Gewicht incl. accu: 412 g

Productbeschrijving

Handsfree opties: Draaibare haak, sterke

magneet

Haak: 360° draaibaar

Beschermingsklasse tegen schokken (IK): IK07

Waarde bescherming tegen binnendringing

(IP): IP65

Magneet: 2 magneten

Materiaal en afwerking: Robuust ABS + zacht

rubber

Gebruikstemperatuur: -10°C tot 40°C

Bestand tegen: vet, olie, oplosmiddelen in de

werkplaats

Technologie: COB-LED

UV-lekdetector: Nee

Collectie: Xperion 6000

* 1 Te claimen op de webpagina met uitgebreide garantie

van Philips

* 2 Compatibel met Xperion 6000 UV Pillar, Pillar, Slim en

Pocket
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