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LAMPA LED PHILIPS PEN20S
AKUMULATOR LATARKA 200lm
nr. kat. LPL67X1
Cena

135,99 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

LPL67X1

Kod EAN

8719018052612

Opis produktu

NOWA LAMPA WARSZTATOWA PHILIPS PEN20S
AKUMULATOROWA

Wysokiej jakości kompaktowa lampa LUXEON® LED z akumulatorem
Niewielka lampa zapewniająca jasne, naturalne światło
200 lm (wzmocn.) / 100 lm (eko.)
Lampa do pracy bez użycia rąk
Oświetlenie punktowe 100 lm u góry
Wydajny akumulator (do 4 godz. pracy)

Wygodna praca bez zmęczenia
Lampa Philips PEN20S emituje naturalne, białe światło o temperaturze barwowej 6000 K, które poprawia komfort widzenia i
zmniejsza zmęczenie oczu, zapewniając niemęczącą pracę.
Do wyboru jasność 100 lm w trybie ekonomicznym lub intensywny strumień 200 lm w trybie zwiększonej mocy
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Główna wiązka światła lampy Philips PEN20S ma dwa poziomy mocy wyjściowej. Tryb ekonomiczny do codziennego użytku
zapewnia jasność 100 lumenów i dłuższy czas pracy akumulatora. W trybie zwiększonej mocy można uzyskać intensywne
światło o jasności 200 lumenów, ale czas pracy akumulatora jest krótszy. To pozwala wybrać oświetlenie odpowiednie do
wykonywanej pracy.
Lepsze doświetlenie miejsca pracy
Model Philips PEN20S oferuje szeroki kąt padania wiązki światła wynoszący 80°, dzięki czemu doskonale oświetla obszar
roboczy. Lampa punktowa 100 lumenów umożliwia szybkie wykonywanie przeglądów. Wspólnie zapewniają widok 20/20
wykonywanej pracy.

Solidna i lekka konstrukcja, która sprawdzi się w trudnych warunkach w warsztacie
Podczas pracy łatwo zrzucić i uszkodzić sprzęt. Dlatego ważne jest, aby używane narzędzia były trwałe. Lampa Philips PEN20S
jest odporna na wodę i kurz (stopień ochrony IP54). Ma również klasę odporności IK07 na uderzenia i upadki z wysokości do
1,5 metra.
Ciągła praca przez maksymalnie 4 godzin
Model Philips PEN20S jest wyposażony w zaawansowany akumulator. W trybie ekonomicznym wiązka o jasności 100 lumenów
zapewnia do 4 godzin ciągłej pracy (to samo dotyczy reflektorów punktowych o jasności 100 lumenów). W trybie zwiększonej
mocy strumień świetlny jest intensywniejszy i ma jasność 200 lumenów, co pozwala na około 2 godziny ciągłej pracy. Pełne
ładowanie akumulatora przy użyciu standardowego złącza micro-USB trwa zaledwie 2 godziny. W zestawie znajduje się kabel
USB, który jest zgodny z większością dostępnych na rynku ładowarek USB.
Światło do pracy bez konieczności użycia rąk
Wbudowany zaczep obrotowy o kącie obrotu 80° umożliwia zawieszenie lampy Philips PEN20S w miejscu pracy, a podczas
sprawdzania silnika dzięki magnesowi można skierować światło tam, gdzie jest ono potrzebne, i mieć obie ręce wolne.

Pojemność baterii/akumulatora: 1200 mAh
Moc: 1,8 W
Czas działania akumulatora (tryb wzmocniony): Do 2 godz.
Czas działania akumulatora (tryb ekologiczny): Do 4 godzin
Rodzaj baterii/akumulatora: Akumulator LFP
Rodzaj wtyczki: Bez ładowarki: micro-USB
Czas ładowania akumulatora: poniżej 2 godz.
Źródło zasilania: Akumulator LiFEPO4 3,2 V 1200 mAh
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Temperatura barwowa: 6000 K
Moc strumienia świetlnego (wskaźnik): 100 lm
Moc strumienia świetlnego (tryb ekologiczny): 100 lm
Moc strumienia świetlnego (tryb wzmocniony): 200 lm
Kąt rozsyłu (wskaźnik): 60°
Kąt rozsyłu: 80°
Stopień ochrony przed uderzeniami (IK): IK07
Stopień ochrony przed penetracją (IP): IP54
Magnes: Tak
Materiały i wykończenie: Tworzywo ABS
Odporność na:
olej
tłuszcz
rozpuszczalniki

wygenerowano w programie shopGold

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

