
 

Светодиодна работна

светлина

EcoPro61 Slim

  270° многоъглова и сгъваема

3 режима на светлина – 500, 250, 50

lm

140 lm спот лампа

Дълъг живот на батерията до

20 часа

 

RC620X1

Качествена лампа за добре свършена работа
Ултратънък дизайн за осветяване на тесни пространства

Универсалната ултратънка и акумулаторна лампа Philips EcoPro61 Slim е идеална за

осветяване на тесни пространства със своя въртящ се на 270° светлинен модул. Дългият

живот на батерията до 20 часа ви позволява да работите цял ден без прекъсване.

Ултратънък дизайн за осветяване на тесни пространства

Ултратънък дизайн, въртящ се на 270° за осветяване на тесни пространства

3 режима на светлина за различни начини на използване

3 нива на светлоотдаване за гъвкавостта, от която се нуждаете

140 lm спот лампа

140 lm показалец за инспекция на място

Дълъг живот на батерията до 20 часа

Дълъг живот на батерията до 20 часа

Работа със свободни ръце

Въртяща се на 360° кука и силен магнит



Светодиодна работна светлина RC620X1

Спецификации Акценти

Информация за поръчка

Въвеждане на поръчка: RC620X1

Код за поръчка: 484031

Електрически характеристики

Капацитет на батериите: 2500 mAh

Напрежение: 3,7 V

Време за работа на батерия (еко): 20 часа при 50 lm;

5 часа при 250 lm

Тип батерия: Литиево-йонна батерия

Тип на кабела за зареждане: Микро-USB кабел

Тип на щепсела: Микро-USB

Време за зареждане на батерията: до 3,2 часа

Източник на електрозахранване: Акумулаторна

батерия

Мощност: 5 W + 3 W фенерче

Време за използване на батерията (boost): До 2,2

часа

Характеристики на светлината

Светлоотдаване (показалец): 140 лумена

Интензивност на светлината (boost): 792 lux до 0,5 м

Интензивност на светлината (eco): 396 lux/80 lux до

0,5 м

Експлоатационен срок на светодиодите: >10 000

часа

Ъгъл на лъча: 90°

Светлоотдаване (eco): 250/50 лумена

Цветна температура: Студен цвят

Ъгъл на лъча (показалец): 30

Интензивност на светлината (Показалец): 450 lux до

0,5 м

Светлоотдаване (усилване): 500 лумена

Информация за външната опаковка

Брутно тегло на бройка: 350 гр

Височина: 21,3 см

Дължина: 10,2 см

Ширина: 5,3 см

Данни за опаковката

EAN1: 8719018004840

EAN3: 8719018004857

Информация за опакован продукт

Височина: 16,5 см

Дължина: 3,1 см

Количество стоки в опаковка/Минимално

количество за поръчка: 1

Тегло с батериите: 230g гр

Ширина: 5.1 см

Размер:

Тънък

Дължина на кабела: 1 м Micro USB кабел

Описание на продукта

Кука: Неръждаема сгъваема кука

Клас на противоударна защита (IK): IK07

Оценка на защитата от проникване (IP): IP20

Магнит: Силен магнит

Материали и покритие: PC+TPE

Устойчива на: мазнина, масло, сервизни разтворители

Технология: Светодиодна лампа

УВ детектор за утечки: Не

Възможност за свободни ръце: Кука

Работна температура: от 0°C до 40°C

Обхват: EcoPro61 Slim

Брой светодиоди: COB+1 светодиод (фенерче)

Светлинен показалец

Тип лампа: Акумулаторна

Маркетингови характеристики

Акцент за продукта: Многоъглова тънка светодиодна

работна лампа

Очаквани ползи: Вижте по-добре, Работете по-

добре

Ултратънък въртящ се дизайн

Philips EcoPro61 е проектирана с въртящ се на 270°

светлинен модул, за да можете лесно да насочвате

светлинния лъч и да осветявате изключително тесни

пространства. Нейният ултратънък дизайн (1,6 м

широка глава) елиминира тъмните места дълбоко в

двигателя или машината.

3 режима на светлина

Различните дейности изискват различно количество

светлина. Със своите три режими на мощност

Philips EcoPro61 Slim ви позволява да настроите

светлината

според нуждите ви. Режимът на усилване ви

предоставя мощно светлоотдаване от 500 лумена,

което ще ви помогне да видите дори най-дребните

детайли. Ако околното осветление се промени или

ако искате просто да запазите батерията,

превключете на режим „Еко“ от 50 на 250 лумена и

използвайте вашата лампа до 20 часа. Също така

температурата от 6500 келвина на EcoPro61 Slim е

щадяща за очите ви, предотвратявайки умората.

140 lm спот лампа

Philips EcoPro61 Slim ви предлага спот осветление

заедно с лампа, предоставяща 140 лумена. Ще

можете да виждате дребни детайли дори в тъмни

ъгли. Спот осветлението може да се използва и в

двете позиции: със сгъната лампа и с разгънат

светлинен модул.

Батерия с дълъг живот

След като е напълно заредена, Philips EcoPro61 Slim

предоставя 2,5 часа непрекъсната ярка светлина от

своя главен лъч от 500 лумена. Режимът „Еко“ от 50

лумена издържа до 20 часа. Така че при временно

използване, лампата може да издържи дни, преди да

се наложи да се презареди.

Работа със свободни ръце

Прибиращата и въртяща се на 360° кука от

неръждаема стомана ви позволява да закачите

лампата където искате. Може също така лесно да се

прикрепи към всяка метална повърхност, оставяйки

ръцете ви свободни за работа.
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