
 

UV Pillar

Xperion 6000

 
500 lm boost /250 lm Eco

Spotlight på 180 lm + UV

Batteritid: 4,5 timer (Eco:

10 timer)

Lekkasjedetektor for høy CRI-
og UV

 

X60UVPIX1 Utformet med deg i sentrum
Avansert lysytelse som varer

Vår førsteklasses lampe, Philips Xperion 6000 UV Pillar, er et flerfunksjonelt

arbeidslys med flere kraftige lyskilder, UV-lys, høy CRI og batteri med lang levetid.

Finn arbeidslyset ditt på sekunder med «Find my device»-funksjonen.

Se der andre ikke kan

Førsteklasses LED-lys med flere utganger

Få øye på lekkasjer med UV-lys

Viser objekter i deres sanne farger (CRI95)

Lang driftstid i forskjellige lysmoduser

Smart, ergonomisk utforming

Smart, roterbar krok med magnet og ergonomisk kropp

Finn enheten din på en enkel måte

Håndterer lett vanskelige omgivelser

Motstandsdyktig mot støt, vann og løsemidler (IP65/IK07)

Utvidet garanti

Utvid garantien til 3 år på Internett

Tilbehør er tilgjengelig for å oppgradere arbeidslampen din

Smarte løsninger for lading av enheten din
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Høydepunkter
Flere lysmoduser

Den førsteklasses, homogene LED-lampen

lyser med 100 % pålitelighet, noe som er

ideelt for flere bruksområder. Den hjelper deg

med å se klart og tydelig i mørke omgivelser,

og det er lett å avdekke misfarging og

ødelagte komponenter. Philips Xperion 6000

UV Pillar er et pålitelig lys av topp kvalitet for

alle typer kontroll- og reparasjonsarbeid.

Unik UV-lekkasjedetektor

Denne førsteklasses arbeidslampen leveres

med et ekstra UV-lys som gjør det enkelt å

oppdage lekkasjer. Rett UV-lyset mot et

hvilket som helst område for å finne lekkasjer

som må repareres. Philips Xperion 6000 UV

Pillar dekker alle belysningsbehov.

Vis farger nøyaktig

Jo høyere CRI-indeksen er (indeks for

fargegjengivelse, CRI3), desto enklere er det

å foreta en rask og nøyaktig inspeksjon av

bilkarosseriet. Du kan inspisere lakken,

poleringen eller rengjøringen, eller klargjøre

området som om du jobbet utendørs på en

solrik dag. Lamper med lav CRI-verdi gjør at

noen farger ser unaturlige ut. Lyskilder med

CRI på 90 eller høyere vil gjøre det enkelt og

raskt å oppdage fargeforskjeller, for eksempel

riper i lakken.

Lysmoduser for flere behov

Philips Xperion 6000 UV Pillar er utformet

for å være klart til bruk. Én enkelt lading gir

nok energi til en full dags arbeid: opptil

10 timer i eco-modus, 4,5 timer i Boost-

modus og 12 timer med lommelykten. Philips

Xperion 6000 UV Pillar drives av et kraftig

Li-ion-batteri og kan fullades innen 4,5 timer

via USB-C, for å gi maksimal utnyttelse av det

sterke LED-lyset.

Gjør det mulig å jobbe med hendene fri

Det ergonomisk utformede håndtaket med

antisklibelegg er utformet med deg i sentrum,

og gjør det trygt å holde denne lykten. Hvis

du trenger å jobbe med begge hender, kan du

posisjonere lyset trygt takket være den 360°

roterbare, uttrekkbare kroken og en sterk

magnet. Av-/på-knappen er plassert på

baksiden for at du ikke skal bli blendet når du

slår det på.

«Find My Device»-funksjon

Du trenger ikke lengre å bekymre deg for å

miste enheten din. Du finner den enkelt med

«Find My Device»-funksjonen. Bruk

fjernkontrollen til å utløse en lydalarm og et

blinkende lys for å finne enheten. Den

limegrønne kroppen hjelper deg med å finne

enheten, selv i mørke omgivelser.

Robust utformet

Philips Xperion 6000 UV Pillar er utformet

for å håndtere krevende arbeidsmiljøer med

IK07-støtmotstand, er vannbestandig i

henhold til IP65-standarder og har en

overflate som tåler kjemikalier og løsemidler i

verkstedet. Den er bygd for å vare, fordi vi vet

at selv de stødigste hender kan trenge ekstra

støtte.

Opptil 3 års garanti

Dra nytte av Philips standard 2-års garanti

pluss 1 ekstra år1
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Spesifikasjoner
Elektriske egenskaper

Batterikapasitet: 4400 mAh

Batteriladetid: Opptil 4,5 timer

Batteriets driftstid (Boost-modus): Opptil

4,5 timer

Batteriets driftstid (eco): Opptil 10 timer

Batteriets driftstid (peker): Opp til 12 timer

Batteritype: Litiumbatteri

Ladekabeltype: Type C USB

Støpseltype: EU-støpsel (ikke inkludert for

Storbritannia)

Spenning: 3,7 V

Wattstyrke: 5 W

Strømkilde: Oppladbart batteri

Lysegenskaper

Lysvinkel: 100 grader

Lysvinkel (peker): 15°

Fargetemperatur: 6000 K

Lyseffekt (boost): 500 lumen

Lysmengde (Eco-modus): 250 lumen

Lysmengde (peker): 180 lumen

Markedsføringsspesifikasjoner

Forventede fordeler: Utformet med deg i

sentrum

Produkthøydepunkt: Lekkasjedetektor for høy

CRI- og UV

Bestillingsinformasjon

Bestillingsoppføring: X60UVPIX1

Bestillingskode: 01471931

Emballasjeinformasjon

Høyde: 18 cm

Lengde: 25 cm

Bredde: 17 cm

Emballasjeopplysninger

EAN1: 8719018014719

EAN3: 8719018014726

Pakket produktinformasjon

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

adapter

Høyde: 23 cm

Lengde: 5,2 cm

Antall i pakken / MOQ: 6

Vekt med batterier: 432 g

Produktbeskrivelse

Alternativer for håndfri bruk: Roterbar krok,

sterk magnet

Krok: 360° roterbar

Støtsikkerhetsgrad (IK): IK07

Magnet: 2 magneter

Materialer og utførelse: Robust ABS + myk

gummi

Driftstemperatur: -10–40 °C

Tåler: Fett, olje, verkstedsløsemidler

Teknologi: COB LED

UV-lekkasjedetektor

Kapslingsgrad (IP): IP65

Serie: Xperion 6000

* 1 kravet må registreres på Philips' nettside for utvidet

garanti

* 2 kompatibel med Xperion 6000 UV Pillar, Pillar, Slim og

Pocket

* 3 CRI = Color Rendering Index

(fargegjengivelsesindeks). Jo høyere CRI, desto mer

likner fargene på ekte farger – slik du ser dem uten

kunstig lys.
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