
 

Slim
Xperion 6000

 
500 lm Boost/150 lm Eco

150 lm spotlight

Batteritid: 4,5 timmar (Eco: 7

timmar)

Mångsidig och roterbar

 

X60SLIMX1

Designad för dig
Avancerad belysningsprestanda som varar

Philips Xperion 6000 Slim är mångsidig och idealisk för smala utrymmen. Den

avger 250 lm i Eko-läge och 500 lm i Boost-läge. Dess unika ljusmodul går att

rotera i 270° så att du kan rikta den starka strålen precis dit du behöver.

Se där andra inte kan se

Kvalitativa LED-lampor med flera utgångar

Lång drifttid i olika ljuslägen

Smart, ergonomisk design

270° roterbart ljus med hög precision

Smart vridbar krok med magnet och ergonomiskt hölje

Hanterar enkelt tuffa förhållanden

Tål stötar, vatten och lösningsmedel (IP54/IK07)

Förlängd garanti

Utöka garantin online till 3 år

Tillbehör finns tillgängliga för att uppgradera din arbetslampa

Smarta lösningar för att ladda och hitta enheten
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Funktioner
Flera ljuslägen

Med sina klara LED-lampor av hög kvalitet

framställer Philips Xperion 6000 Slim

föremål på ett troget och levande sätt via en

ljuskälla med bred stråle och bra ljusstyrka på

upp till 250 lm i Eco-läget och 500 lm i

Boost-läget. Använd spotlightkällan med en

ficklampskägla på 150 lm för att se bättre och

upptäcka de allra minsta detaljerna.

Ljuslägen för flera behov

Philips Xperion 6000 Slim är utformad för att

alltid vara redo. En enda laddning ger

tillräckligt med ström för en hel dags arbete:

Upp till 7 timmar i Eco-läget, 4,5 timmar i

Boost-läget och 9 timmar med

ficklampskäglan. Philips Xperion 6000 Slim

drivs av ett kraftfullt litiumjonbatteri och kan

laddas helt på 4 timmar via USB-C, vilket

säkerställer maximal användning av dess

ljusstarka LED-lampa.

Lys upp ditt arbete

Philips Xperion 6000 Slim är en mångsidig

lampa som är perfekt för att lysa upp trånga

utrymmen. Tack vare den unika 270°

roterande ljusmodulen kan du enkelt rikta

ljuset dit du behöver det. Det finns flera

positioner som hjälper dig att arbeta runt

små hörn. Den här arbetslampan kan vikas

ihop för kompakt förvaring.

Möjliggör handsfree-arbete

Det ergonomiskt utformade handtaget med

halkskydd gör att du kan hålla arbetslampan

säkert. Om du behöver ha båda händerna fria

kan du placera lampan säkert tack vare den

360° vridbara, indragbara kroken och en stark

magnet. Strömknappen sitter på baksidan så

att ljuset inte bländar ögonen när du slår på

den.

Utformad för att klara det mesta

Philips Xperion 6000 Slim är utformad för att

klara tuffa arbetsmiljöer med stöttålighet

enligt IK07-standard, vattentålighet enligt

IP54-standard och en yta som klarar

kemikalier och industrimedel. Den är byggd

för att hålla, eftersom vi vet att även de

stadigaste händerna behöver extra support.

Upp till 3 års garanti

Dra nytta av Philips 2-åriga standardgaranti

samt ytterligare 1 år1

Uppgradera din arbetsbelysning

Du behöver inte längre oroa dig för att tappa

bort enheten. Du kan enkelt hitta den med

funktionen ”Find My Device”. Använd

fjärrkontrollen för att aktivera en ljudsignal

och blinkande ljus för att lokalisera enheten.

Det klara, limegröna höljet hjälper dig att

upptäcka enheten även i mörka miljöer. Ha din

arbetsbelysning nära till hands och redo att

användas genom att prova Philips

dockningsstation. Den kan placeras på ett

bord och ger sladdlös laddning av lampan.2

Läs mer: Philips.com/Xperion-6000
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Specifikationer
Elektriska specifikationer

Batterikapacitet: 2 600 mAh

Batteriladdningstid: Upp till 4 timmar

Batteritid (Boost): Upp till 4,5 timmar

Batteriets driftstid (ECO): Upp till 7 timmar

Batteritid (pekare): Upp till 9 timmar

Batterityp: Litiumbatteri

Typ av laddningskabel: Typ C USB

Typ av kontakt: EU-kontakt (medföljer inte för

Storbritannien)

Spänning: 3,7 V

Wattal: 5 W

Strömkälla: Laddningsbart batteri

Ljusegenskaper

Spridningsvinkel: 100 grader

Spridningsvinkel (fokusljus): 15°

Färgtemperatur: 6 000 K

Ljusflöde (boost): 500 lumen

Ljusstyrka (Eco): 250 lumen

Ljusstyrka (fokusljus): 180 lumen

Försäljningsspecifikationer

Väntade fördelar: Designad för dig

Produktbeskrivning: Mångsidig och roterbar

Beställningsinformation

Beställningspost: X60SLIMX1

Beställningskod: 01467231

Förpackningsinformation

Höjd: 18 cm

Längd: 19,5 cm

Bredd: 16,5 cm

Förpackningsinformation

EAN1: 8719018014672

EAN3: 8719018014689

Produktinformation i förpackning

Kabellängd: 100 cm USB-kabel, 5 V 1 A-

adapter

Höjd: 17,5 cm

Längd: 5,2 cm

Antal i förpackning/minsta beställningsantal:

6

Vikt med batterier: 334 g

Produktbeskrivning

Handsfree-alternativ: Vridbar krok, stark

magnet

Krok: 360° rotation

Slagtålighetsklass (IK): IK07

Kapslingsklassning (IP): IP54

Magnet: 2 magneter

Material och finish: Robust ABS + mjukt

gummi

Driftstemperatur: -10 °C till 40 °C

Tål: fett, olja, industriella lösningsmedel

Teknik: COB-LED

Läckagedetektor med UV-ljus: Nej

Sortiment: Xperion 6000

* 1 Hämtas på Philips webbplats för utökad garanti

* 2 Kompatibel med Xperion 6000 UV Pillar, Pillar, Slim

och Pocket
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