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Hoogwaardige LED

Boost 100 lm/Eco 50 lm

50° brede lichthoek

90° draaibare lamp

 

LPL29B1

Beter zien, beter werken
Professionele LED-hoofdlamp

De krachtige LED-hoofdlamp van Philips is het perfecte hulpmiddel voor

reparaties bij goed licht zonder dat u de lamp hoeft vast te houden. Dankzij de

90° draaibare lamp kunt u het licht gemakkelijk richten. De lichtstanden Eco en

Powerboost zorgen samen met de brede lichtbundel voor superieure verlichting

van de werkplek.

Brede lichthoek

Overwin de duisternis met zacht, natuurlijk licht

Brede lichthoek: tot 50°

LED met levensduur van 10.000 uur

Twee lichtstanden: Eco/Boost

Boost van 100 lm LED-licht voor nauwkeurige werkzaamheden

Eco LED-licht van 50 lm voor een snelle inspectie

Draaibare lamp

Multidirectioneel LED-licht

90° draaibare lamp

Hoogwaardige afwerking

Brede, verstelbare hoofdband voor een perfecte pasvorm

Werkt op 3 AAA-batterijen van Philips

IPX4 waterbestendige LED-hoofdlamp



HDL10-hoofdlamp LPL29B1

Kenmerken Specificaties
Boost 100 lm LED-licht

De HDL10 LED-hoofdlamp van Philips levert

een boost van 100 lm LED-licht zodat u zelfs

de kleinste details kunt zien terwijl u bezig

bent met zeer nauwkeurige werkzaamheden.

Eco 50 lm LED-licht

Dankzij de Eco-lichtstand van 50 lm biedt

onze LED-hoofdlamp superieure verlichting

voor snelle inspecties. Dit zachte licht is

ideaal voor grondig onderzoek zonder extra

inspanning.

Instelbare hoofdband

Dankzij de drie brede, elastische banden kunt

u de hoofdband eenvoudig aanpassen, voor

een comfortabele en stevige pasvorm.

Aandrijving via batterij

De Philips LED-lamp werkt op drie snel te

verwisselen alkalinebatterijen, die voor uw

gemak worden meegeleverd.

Overwin de duisternis

Professionele werklampen van Philips hebben

krachtige LED-verlichting voor een intens wit

licht en een brede heldere lichtstraal die de

duisternis overwint. Het witte licht van 6000

K biedt optimale helderheid en zicht voor

visueel comfort zonder extra inspanning.

Duurzame LED

Philips HDL10 is uitgerust met een duurzame

LED voor tot wel 10.000 uur continu LED-

licht.

Multidirectioneel LED-licht

Met de 90° draaibare lamp en de lichthoek

van 50° biedt de HDL10 multidirectioneel

LED-licht voor ultieme verlichting van uw

werkplek.

Draaibare lamp

Dankzij de 90° draaibare lamp kunt u de

lichthoek en -richting naar wens aanpassen.

Waterbestendig

De waterbestendige Philips LED-hoofdlamp

blijft intact en volledig functioneel, zelfs

nadat er vloeistoffen op zijn gespat.

Brede lichthoek

De brede lichthoek van 50° zorgt voor

volledige verlichting van het werkgebied met

de juiste hoeveelheid licht.

Bestelinformatie

Bestelnummer: LPL29B1

Bestelcode: 39360631

Electrische kenmerken

Gebruikstijd accu: Maximaal 10 uur

Batterijtype: 3 x Philips AAA

Voedingsbron: Batterij

Voltage: 1,5 volt

Wattage: 1,5 W

Lichtkenmerken

Lichthoek: 50 graad

Kleurtemperatuur: 6000 K

LED-levensduur: 10.000 uur

Lichtopbrengst: 100 lumen

Lichtopbrengst (Eco): 50 lumen

Verpakkingsinformatie

Brutogewicht per stuk: 1230 g

Hoogte: 13,5 cm

Lengte: 41 cm

Breedte: 25 cm

Gegevens van de verpakking

EAN1: 8727900393606

EAN3: 8727900393699

Verpakkingsinformatie

Hoogte: 4,1 cm

Lengte: 7,5 cm

Verpakkingshoeveelheid / MOQ: 6

Gewicht incl. accu: 115 g

Breedte: 4,5 cm

Gewicht zonder batterijen: 85 g

Formaat: Compact

Productbeschrijving

Waarde bescherming tegen binnendringing

(IP): IPX4

Magneet: Nee

Materiaal en afwerking: Thermoplast,

polycarbonaat en nylon

Aantal LEDs: 1

Gebruikstemperatuur: -10 tot 50 °C

Draaibaar licht: 90° draaibare lamp

Bestand tegen: vet, olie

Technologie: LED

Hoofdband

Collectie: Hoofdlamp
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