
 

Светодиодна работна

светлина

EcoPro20

  Акумулаторна джобна лампа

220 лумена/2 W

3,5 часа живот на батерията

 

RC320B1

Качествена лампа за добре свършена работа
Удобна джобна лампа за всекидневна употреба

EcoPro20 на Philips е малка акумулаторна работна лампа, която лесно се побира в джоба ви. Оборудвана с функции за

използване със свободни ръце, тя е идеална за бързи задачи по инспекция и основна всекидневна употреба, като улеснява

работата, за да извършвате задълженията си.

Ярка работна светлина

Ярка нежна светлина (220 лумена/2 W), подходяща за всекидневна употреба

Джобна лампа, подходяща за различни цели

Кука, въртяща се на 360°, за удобна работа със свободни ръце

Шарнирната основа със завъртане на 180° ви позволява да насочете светлината, където ви е нужно

Малка и удобна джобна лампа, идеална за всекидневна употреба

Силен магнит върху шарнирната основа за работа със свободни ръце

Удобна за всекидневна употреба

Зареждайте други устройства с помощта на удобен USB порт

Акумулаторната батерия издържа 3,5 часа с едно зареждане

Здрав корпус, устойчив на удар



Светодиодна работна светлина RC320B1

Спецификации Акценти

Информация за поръчка

Въвеждане на поръчка: RC320B1

Код за поръчка: 05055745

Електрически характеристики

Капацитет на батериите: 1800 mAh

Мощност: 2 W

Време за използване на батерията (boost): До 3,5

часа

Напрежение: 3,7 V

Тип батерия: Литиево-йонна батерия

Тип на кабела за зареждане: Акумулаторна

Тип на щепсела: Микро-USB

Време за зареждане на батерията: около 3 часа

Източник на електрозахранване: Литиево-йонна

батерия 103450

Характеристики на светлината

Цветна температура: 6500 K

Интензивност на светлината (boost): 420 лукса на 0,5

м

Експлоатационен срок на светодиодите: До 30000

часа

Ъгъл на лъча:

90°

Светлоотдаване: 220 лумена

Информация за външната опаковка

Брутно тегло на бройка: 3,103 гр

Височина: 27 см

Дължина: 33 см

Ширина: 20,5 см

Данни за опаковката

EAN1: 8719018050557

EAN3: 8719018050564

Информация за опакован продукт

Височина: 5,2 см

Дължина: 24,8 см

Количество стоки в опаковка/Минимално

количество за поръчка: 1

Тегло с батериите: 385 гр

Ширина: 18,8 см

Размер:

Стандартен

Дължина на кабела: 100 м

Описание на продукта

Кука: Прибираща се кука, въртяща се на 360 градуса

Клас на противоударна защита (IK): IK07

Оценка на защитата от проникване (IP): IP20

Магнит

Материали и покритие: ABS с каучуково покритие

Осветление с възможност за насочване: Шарнирна

основа на 180°

Устойчива на: мазнина, масло, сервизни разтворители

Технология: LED

Обхват: RCH

УВ детектор за утечки: Не

Работна температура:

от 0°C до 40°C

Брой светодиоди: 4

Маркетингови характеристики

Акцент за продукта: Акумулаторна работна лампа

Очаквани ползи: Вижте по-добре, Работете по-

добре

Ярка комфортна светлина

Независимо дали сте в гаража, майсторите нещо или

се опитвате да ремонтирате уред винаги е добре да

разполагате с малка лампа в джоба. Осигурявайки 220

лумена (2W) комфортна бяла светлина (6500 K),

Philips EcoPro20 осветява вашето работно поле, за да

виждате всички необходими детайли и да свършите

работата си бързо.

Удобен USB порт за зареждане

Philips EcoPro20 може да се използва и като

портативно зарядно устройство за зареждане на

други устройства, като например вашия телефон.

Просто включете вашето устройство в USB порта в

основата на лампата и то ще започне да се зарежда.

3,5 часа живот на батерията

След като се зареди напълно, вашият Philips

EcoPro20 осигурява ярка бяла светлина в

продължение на до 3,5 часа непрекъсната употреба.

Така при спорадична употреба лампата може да

издържи три дни преди да се наложи зареждане на

батерията.

Малка и удобна джобна лампа

Малка и лека Philips EcoPro20 се побира лесно в

джоба ви. Независимо къде и върху какво работите

тази удобна светлина ще ви помогне да свършите

работата си добре.

Насочете светлината, където ви е нужно

По време на работа ви е необходима светлина под

различен ъгъл? Няма проблем. Philips EcoPro20 е

снабдена с шарнирна основа със завъртане на 180°,

за да насочите лесно светлината на точното място.

Кука със завъртане на 360° за работа със свободни

ръце

Когато трябва и двете ви ръце да са свободни за

работа, просто окачете EcoPro20 наблизо с помощта

на вградената прибираща се кука, която позволява

завъртане на 360°.

Силен магнит за работа със свободни ръце

За работа със свободни ръце е предвиден и силен

магнит, вграден в шарнирната основа. Това е

изключително удобно, когато работите близо до

метални повърхности, като например при ремонт на

двигател или обслужване на машина. Просто

залепете

магнита към метал и след това използвайте

шарнирната основа, за да насочите светлината,

където ви е нужно.

Удароустойчиво

Дори и при много внимателна употреба се случва

човек да изпусне нещо. Поради тази причина Philips

EcoPro20 е конструиран със здрав корпус, което

означава, че ще остане невредим при случайни

изпускания на пода.
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