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Professional

 
LED de alta qualidade

Intensa de 100 lm/Eco de 50 lm

Ângulo de feixe amplo de 50°

Cabeça oscilante da lanterna a
90°

 

LPL29B1

Veja melhor, trabalhe melhor
Lanterna de cabeça LED profissional

A lanterna de cabeça LED de elevada potência da Philips é a ferramenta perfeita

para reparações em mãos-livres. Com cabeça orientável a 90°, pode direccionar

facilmente a sua luz. Os modos de luz Eco e Intenso e o feixe amplo

proporcionam-lhe uma iluminação superior da área de trabalho.

Ângulo de feixe amplo

Combata a escuridão com luz natural suave

Ângulo de feixe amplo: até 50°

Vida útil do LED de 10 000 h

Modo de luz duplo: Eco/Intenso

Luz LED intensa de 100 lm para tarefas de alta precisão

Luz LED Eco de 50 lm para inspecções rápidas

Cabeça rotativa da lanterna

Luz LED multidireccional

Cabeça oscilante da lanterna a 90°

Acabamento de qualidade

Fita para a cabeça ampla ajustável para uma adaptação perfeita

Alimentada por 3 pilhas AAA da Philips

Lanterna para cabeça LED IPX4 resistente à água
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Destaques

Luz LED intensa de 100 lm

A lanterna para cabeça LED HDL10 da Philips

proporciona 100 lm de luz LED intensa para

assegurar que consegue detectar mesmo os

detalhes mais pequenos, enquanto trabalha

em operações de reparação de alta precisão.

Luz LED Eco de 50 lm

Graças ao modo de luz Eco de 50 lm, a nossa

lanterna para cabeça LED proporciona uma

iluminação superior para tarefas de

inspecção rápidas. Esta luz suave é ideal para

inspecções detalhadas sem cansaço.

Aro para a cabeça ajustável

Graças às suas três tiras elásticas amplas,

pode ajustar facilmente a fita para cabeça

para uma adaptação confortável e segura.

Funciona a pilhas

A lanterna para cabeça LED da Philips é

alimentada por três pilhas alcalinas fáceis de

substituir, que estão incluídas na embalagem

para a sua conveniência.

Combata a escuridão

As lâmpadas profissionais para oficina da

Philips dispõem de LEDs potentes para uma

luz brilhante e um feixe amplo brilhante para

combater a escuridão. Concebida para

optimizar a claridade e a visão, a luz branca

de 6000 K também melhora o conforto visual

para trabalhar sem fadiga.

LED de longa duração

A Philips HDL10 está equipada com um LED

de longa duração, garantindo até 10 000

horas de luz LED contínua.

Luz LED multidireccional

Com a sua cabeça orientável a 90° e ângulo

de feixe amplo de 50°, a HDL10 fornece luz

LED multidireccional para a melhor

iluminação do espaço de trabalho.

Cabeça rotativa da lanterna

Graças à cabeça oscilante a 90°, pode ajustar

o ângulo e a direcção da luz, de acordo com

as suas necessidades.

Resistente à água

A lanterna para cabeça LED da Philips

resistente à água mantém-se intacta e

totalmente funcional mesmo depois de ser

salpicada com líquidos.

Ângulo de feixe amplo

O ângulo de feixe amplo de até 50°

proporciona-lhe uma iluminação abrangente

das tarefas, enquanto oferece a quantidade

certa de luz.
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Especificações

Informações sobre encomendas

Apresentação de encomendas: LPL29B1

Código de encomenda: 39360631

Caraterísticas elétricas

Tempo de funcionamento da bateria: Até 10

horas

Tipo de bateria: 3 AAA da Philips

Fonte de alimentação: Pilha AAA

Voltagem: 1,5 V

Potência: 1,5 W

Caraterísticas da luz

Ângulo de feixe: 50 graus

Temperatura da cor: Até 6000 K

Duração do LED: 10 000 hrs

Fluxo luminoso: 100 lúmen

Fluxo luminoso (Eco): 50 lúmen

Informações da embalagem exterior

Peso bruto por unidade: 1230 g

Altura: 13,5 cm

Comprimento: 41 cm

Largura: 25 cm

Dados da embalagem

EAN1: 8727900393606

EAN3: 8727900393699

Informação do produto embalado

Altura: 4,1 cm

Comprimento: 7,5 cm

Quantidade da embalagem/n.º mín.

encomenda: 6

Peso com baterias/pilhas: 115 g

Largura: 4,5 cm

Peso sem pilhas: 85 g

Tamanho: Compacto

Descrição do produto

Classificação do Índice de Proteção (IP): IPX4

Íman: Não

Materiais e acabamento: Termoplástico,

policarbonato e nylon

Número de LEDs: 1

Temperatura de funcionamento: Entre -10 e

50 °C

Luz orientável: Cabeça oscilante da lanterna

a 90°

Resistente a: massa lubrificante, óleo

Tecnologia: LED

Fita para a cabeça

Alcance: Lanterna para cabeça
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