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Wysoka jakość światła LED

100 lm (tr. wzmocn.) / 50 lm (tr.
eko.)

Szeroki kąt wiązki światła — 50°

Obrotowa głowica (90°)

 

LPL29B1

Lepsza widoczność, wydajniejsza praca
Profesjonalna latarka LED na głowę

Latarka na głowę firmy Philips ze źródłem światła LED o dużej mocy stanowi

doskonałe narzędzie do napraw, które wymagają użycia obu rąk. Dzięki

regulowanemu reflektorowi (90°) można z łatwością skierować światło w wybrane

miejsce. Tryb ekologiczny oraz tryb wzmocnienia, a także szeroka wiązka światła

pozwalają doskonale oświetlić miejsce pracy.

Szeroki kąt wiązki światła

Pokonaj mrok za pomocą przyjemnego, naturalnego światła

Szeroki kąt wiązki światła: do 50°

Żywotność źródła światła LED — 10 000 godz.

Dwa tryby światła: tryb ekologiczny/tryb wzmocnienia

Światło LED o strumieniu 100 lm w trybie wzmocnionym do czynności

wymagających wysokiego poziomu precyzji

Światło LED o strumieniu 50 lm w trybie ekologicznym umożliwiające szybką

kontrolę

Obrotowa głowica

Wielokierunkowe światło LED

Obrotowa głowica (90°)

Wysokiej jakości wykończenie

Regulowana, szeroka opaska zapewnia doskonałe dopasowanie

Zasilanie 3 bateriami AAA firmy Philips

Wodoodporna lampa czołowa LED (standard IPX4)
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Zalety
Światło LED o strumieniu 100 lm w trybie

wzmocnionym

Lampa czołowa LED HDL10 firmy Philips

zapewnia światło LED o strumieniu 100 lm w

trybie wzmocnionym, dzięki któremu

zauważysz nawet najdrobniejsze szczegóły

podczas wykonywania czynności naprawczych

wymagających wysokiego poziomu precyzji.

Światło LED o strumieniu 50 lm w trybie

ekologicznym

Dzięki światłu LED o strumieniu 50 lm w

trybie ekologicznym lampa czołowa LED

zapewnia doskonałe oświetlenie podczas

szybkich kontroli. To łagodne światło

doskonale nadaje się do dokładnych

przeglądów i nie męczy wzroku.

Regulowany pałąk

Dzięki trzem elastycznym pasom można z

łatwością wyregulować opaskę tak, aby

wygodnie dopasować lampę do głowy.

Zasilanie bateryjne

Lampa czołowa LED firmy Philips jest

zasilana trzema łatwymi do wymiany

bateriami alkalicznymi, które dla wygody

użytkownika dołączono do zestawu.

Pokonaj mrok

Profesjonalne lampy warsztatowe firmy

Philips wyposażone w wydajne źródła światła

LED zapewniają intensywne, białe światło o

jasnej, szerokiej wiązce, która rozświetla

mrok. Białe światło o temperaturze 6000 K,

stworzone z myślą o jak najlepszej jasności i

widoczności, zapewnia komfortowe

oświetlenie, które ogranicza zmęczenie

podczas pracy.

Trwałe oświetlenie LED

Lampa Philips HDL10 jest wyposażona w

trwałe źródła światła LED, które zapewnia

nawet 10 000 godzin ciągłego świecenia.

Wielokierunkowe światło LED

Dzięki regulowanej głowicy (90°) i wiązce o

szerokim kącie 50° lampa HDL10 zapewnia

wielokierunkowe światło LED, które doskonale

oświetla miejsce pracy.

Obrotowa głowica

Dzięki głowicy obracającej się w zakresie 90°

można dostosować kąt padania światła oraz

jego kierunek w zależności od potrzeb.

Wodoodporność

Wodoodporna lampa czołowa LED firmy

Philips nie ulegnie uszkodzeniu i będzie

działała nawet w przypadku kontaktu z

płynami.

Szeroki kąt wiązki światła

Szeroki kąt wiązki wynoszący nawet 50°

umożliwia dobre oświetlenie miejsca pracy

odpowiednią ilością światła.
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Dane techniczne
Informacje dotyczące zamówień

Numer zamówieniowy: LPL29B1

Kod zamówienia: 39360631

Charakterystyka elektryczna

Czas działania akumulatora: Do 10 godz.

Rodzaj baterii/akumulatora: 3 x Philips AAA

Źródło zasilania: Bateria AAA

Napięcie: 1,5 V

Moc: 1,5 W

Właściwości światła

Kąt rozsyłu: 50 stopnie

Temperatura barwowa: 6000 K

Trwałość źródła światła LED: 10000 h

Moc strumienia świetlnego: 100 lumen

Moc strumienia świetlnego (tryb ekologiczny):

50 lumen

Informacje o opakowaniu zewnętrznym

Waga brutto na sztukę: 1230 g

Wysokość: 13,5 cm

Długość: 41 cm

Szerokość: 25 cm

Dane opakowania

EAN1: 8727900393606

EAN3: 8727900393699

Informacje o zapakowanym produkcie

Wysokość: 4,1 cm

Długość: 7,5 cm

Ilość w opakowaniu / minimalna ilość

zamówienia: 6

Waga z bateriami: 115 g

Szerokość: 4,5 cm

Waga bez baterii: 85 g

Wymiary: Małe wymiary

Opis produktu

Stopień ochrony przed penetracją (IP): IPX4

Magnes: Nie

Materiały i wykończenie: Tworzywa

termoplastyczne, poliwęglan i nylon

Liczba źródeł światła LED: 1

Temperatura eksploatacji: Od -10 do 50 °C

Regulowany kierunek światła: Obrotowa

głowica (90°)

Odporność na:: tłuszcz, olej

Technologia: LED

Opaska

Seria: Lampa czołowa

 

© 2022 Lumileds Holding B.V.

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie

bez powiadomienia. Znaki towarowe

są własnością Lumileds Holding B.V.

lub własnością odpowiednich firm.

Data wydania

2022‑11‑08

Wersja: 11.1.2

12 NC: 8670 001 27597

EAN: 87 27900 39360 6

www.philips.com

http://www.philips.com/

