
 

Тънък

Xperion 6000

  500 lm „Усилване“/250 lm „Еко“

150 lm спот лампа

Живот на батерията: 4,5 ч („Еко“: 7
ч)

Гъвкава и въртяща се

 

X60SLIMX1

Проектирана с мисъл за вас
Усъвършенствано дълготрайно представяне на светлината

Philips Xperion 6000 Slim е универсална и идеална за тесни пространства. Отличаващ се с 250
lm в "Еко" и 500 lm в режим "Усилване", уникалният 270° въртящ се светлинен модул ще ви
помогне да насочите мощния лъч там, където ви е необходим.

Вижте това, което другите не могат
Премиум LED лампа с множество изходи
Дълго време на работа в различни режими на осветеност

Интелигентен, ергономичен дизайн
Точност, въртяща се на 270° светлина
Интелигентна въртяща се кука с магнит и ергономично тяло

Лесно се справя с трудни условия
Устойчива на удари, вода и разтворители (IP54/IK07)

Удължена гаранция
Удължете гаранцията си онлайн до 3 години

Налични аксесоари за надграждане на вашата работна лампа
Интелигентни решения за зареждане и намиране на вашето устройство
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Акценти
Няколко режима на осветяване

Отличаваща се с висококачествена и ярка LED
светлина, Philips Xperion 6000 Slim показва обектите
точно и ярко чрез висока осветеност, основен
източник с широк лъч, произвеждащ 250 lm в режим
„Еко“ и 500 lm в режим „Усилване“. Използвайте
източника на спот лампа със 150 lm лъч, за да
виждате по-добре и да забелязвате и най-малките
детайли.

Режими на осветеност за множество нужди

Philips Xperion 6000 Slim е проектирана да бъде
готова за действие. Едно зареждане осигурява
достатъчно мощност за работа на пълен работен
ден: До 7 часа в режим „Еко“, 4,5 часа в режим
„Усилване“ и 9 часа с лъч. Захранвана от мощна
литиево-йонна батерия, Philips Xperion 6000 Slim
може да се зареди напълно в рамките на 4 часа чрез
USB-C, като се гарантира максимално използване на
ярката LED светлина.

Осветете работата си

Philips Xperion 6000 Slim е универсална лампа,
идеална за осветяване на тесни пространства.
Благодарение на уникалния въртящ се на 270°

светлинен модул можете лесно да позиционирате
светлината там, където ви е необходима. Има
няколко позиции, за да ви помогне да работите около
малки ъгли. Тази работна лампа се сгъва наполовина за
компактно съхранение.

Позволява работа в режим „свободни ръце“

Проектирана с мисъл за вас, ергономично
оформената дръжка с неплъзгащо се покритие ви
позволява да държите тази работна лампа сигурно.
Ако имате нужда и двете ви ръце да са свободни за
работа, позиционирайте лампата сигурно, като
използвате въртящата се на 360° прибираща се кука
и силен магнит. Бутонът за захранване се намира на
гърба, за да се гарантира, че светлината не блести
директно в очите ви, когато я включите.

Създадена за устойчивост

Проектирана да се справя с трудни работни среди с
устойчивост на удар IK07, водоустойчива по
стандартите IP54 и повърхност, която издържа на
химикали и стандартни разтворители, Philips Xperion
6000 Slim е създадена, за да издържа, защото знаем,
че дори най-стабилните ръце се нуждаят от
допълнителна помощ.

До 3 години гаранция

Възползвайте се от стандартната 2-годишна гаранция
на Philips плюс още 1 година1

Надстройте работната си светлина

Не се притеснявайте, че ще изгубите устройството
си. Можете да го намерите лесно с функцията „Find
My Device“. Използвайте дистанционното
управление, за да задействате звуков зумер и мигаща
светлина, за да намерите устройството си. Яркият
жълто-зелен корпус ще ви помогне да забележите
устройството си дори в тъмни среди. За да
поддържате работната си лампа под ръка и готова за
употреба, изпробвайте докинг станцията на Philips.
Поставена на маса, тя осигурява безжично зареждане
за вашата лампа.2 Научете повече:
Philips.com/Xperion-6000
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Спецификации
Електрически характеристики
Капацитет на батериите: 2600 mAh
Време за зареждане на батерията: До 4 часа
Време за използване на батерията (boost): До 4,5
часа
Време за работа на батерия (еко): До 7 часа
Време на работа на батерията (показалец): До 9 часа
Тип батерия: Литиева батерия
Тип на кабела за зареждане: Type C USB
Тип на щепсела: EU жак
Напрежение: 3,7 V
Мощност: 5 W
Източник на електрозахранване: Акумулаторна
батерия

Характеристики на светлината
Ъгъл на лъча: 100 градуса
Ъгъл на лъча (показалец): 15°
Цветна температура: 6000 K
Светлоотдаване (boost): 500 лумена
Светлоотдаване (eco):
250 лумена
Светлоотдаване (показалец): 180 лумена

Маркетингови характеристики
Очаквани ползи: Проектирана с мисъл за вас
Акцент за продукта: Гъвкава и въртяща се

Информация за поръчка
Въвеждане на поръчка: X60SLIMX1
Код за поръчка: 01467231

Информация за външната опаковка
Височина: 18 см
Дължина: 19,5 см
Ширина: 16,5 см

Данни за опаковката
EAN1: 8719018014672
EAN3: 8719018014689

Информация за опакован продукт
Дължина на кабела: 100 см USB кабел, 5 V 1 A
адаптер
Височина: 17,5 см
Дължина: 5,2 см
Количество стоки в опаковка/Минимално
количество за поръчка:

6
Тегло с батериите: 334 г

Описание на продукта
Възможност за свободни ръце: Въртяща се кука,
силен магнит
Кука: въртяща се на 360°
Клас на противоударна защита (IK): IK07
Оценка на защитата от проникване (IP): IP54
Магнит: 2 магнита
Материали и покритие: Здрав ABS + мека гума
Работна температура: от -10°C до 40°C
Устойчива на: Грес, масло, стандартни разтворители
Технология: COB LED
УВ детектор за утечки:
Не
Обхват: Xperion 6000

* 1 да се заяви на уеб страницата на Philips за удължена гаранция
* 2 Съвместимост с Xperion 6000 UV Pillar, Pillar, Slim и Pocket
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