
 

 

Philips LED Inspection 
lamps
RCH6 kompakt fick- och 
pannlampa

Fick- och pannlampa, 

dubbelfunktion

120 lm i 2 timmars ljus
Nytt, avancerat batteri
LED-lampa av hög kvalitet

LPL38X1
Se bättre, arbeta bättre

Pocket & Head, kompakt LED-lampa
Philips RCH6-LED-inspektionslampan är utformad för alla snabba inspektionsjobb. Dess 
kompakta design och starka ljus på 120 lm gör den extremt mångsidig. Och tack vare det 
medföljande huvudbandet får du handsfree belysning.

Pocket & head, dubbelfunktion
• Revolutionerande design med dubbelfunktion, fick- och pannlampa
• 90° vridbart lamphuvud
• Stark magnet på baksidan och huvudband för handsfree-användning
• Röd Find-Me-lampa i standby-läge

Överlägset starkt ljus
• Besegra mörkret med mjukt, naturligt ljus
• Kraftfull Philips LED-lampa på upp till 120 lumen
• Bred spridningsvinkel: 90°

Extra hållbart batteri som laddas snabbt
• 5 gånger längre batteritid
• Nytt avancerat batteri – Lång autonomi och supersnabb laddning

Högt motstånd
• Tål stötar och lösningsmedel – IK07 och IP54



 Smidig flerfunktionsdesign
RCH6 LED-inspektionslampan har en unik design 
som möjliggör mycket mångsidig användning. 
Lampan har samma storlek som en kortlek och 
passar i alla fickor, och kan även bäras som 
pannlampa för handsfree-belysning.

Vridbart lamphuvud

Tack vare det 90° vridbara lamphuvudet kan du 
justera ljusvinkeln och riktningen efter dina behov.

Stark magnet och huvudband
Med den nya starka magneten kan du fästa verktyget 
på metallytor så att du får händerna fria vid arbete. 
Tack vare handstroppen kan LED-inspektionslampan 
även användas som strålkastare.

Röd Find-Me-lampa
Du behöver aldrig mer tappa bort din lampa! Vår 
nyskapande Find-Me-funktion är en röd lysdiod som 
lyser i standby-läge utan att det påverkar batteriets 
livslängd.

Besegra mörkret
Philips arbetslampor för professionellt bruk har 
kraftfulla LED-lampor som ger ett intensivt vitt ljus 
och en klar, bred ljusstråle som besegrar mörkret. 
Det vita ljuset med 6 000 K är utformat för att ge 
optimal skärpa och sikt, och förbättrar också 
synkomforten så att du kan arbeta utan att bli trött.

Kraftfull Philips LED-lampa
De vita, kraftfulla Philips LED-lamporna ger ett 
ljusflöde på 120 lumen för att du ska kunna se även 
de minsta detaljerna.

Bred spridningsvinkel
Den breda spridningsvinkeln på 90° gör att du kan 
lysa upp även stora arbetsytor.

5 gånger längre batteritid
RCH6 har avancerade batterier som räcker 5 gånger 
längre än vanliga uppladdningsbara batterier, vilket 
ger 1 500 laddningscykler istället för normala 300. 
Det här batteriet räcker under LED-
inspektionslampans hela livslängd!

Nytt, avancerat batteri
Den uppladdningsbara LED-inspektionslampan 
RCH6 har avancerad batteriteknik för lång autonomi 
på upp till 4 timmar i ECO-läge och supersnabb 
uppladdning på mindre än 1 timme. Den här LED-
inspektionslampan håller länge och är snabbt klar att 
använda.

Robust – IP54 och IK07
Vår RCH6 LED-inspektionslampa är certifierad enligt 
IK07 för stöttålighet och tål vatten, damm och 
lösningsmedel. Den uppfyller IP54-standard
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Beställningsinformation
• Beställningspost: LPL38X1
• Beställningskod: 39212833

Elektriska specifikationer
• Batterikapacitet: 1 800 mAh
• Batteriladdningstid: Upp till 1 timmar
• Batteriets driftstid: Upp till 4 timmar
• Batterityp: Litium
• Typ av kontakt: EU
• Strömkälla: Laddningsbar
• Wattal: Upp till 3,7 W
• Spänning: 5 V

Ljusegenskaper
• Spridningsvinkel: 90 grader
• Färgtemperatur: 6 000 K
• LED-livslängd: 10 000 timmar
• Ljusflöde: 120 lumen
• Ljusstyrka (Eco-läge): 60 lumen

Förpackningsinformation
• Höjd: 12,5 cm
• Längd: 7,3 cm
• Bredd: 7,3 cm

Förpackningsinformation
• EAN3: 8727900396089

Produktinformation i förpackning
• Diameter: 6,5 cm
• Höjd: 2,55 cm
• Längd: 8 cm
• Vikt med batterier: 130 g
• Bredd: 4,5 cm
• Storlek: Kompakt

Produktbeskrivning
• Slagtålighetsklass (IK): IK07
• Kapslingsklassning (IP): IP54
• Magnet: Stark nedre magnet
• Material och finish: Aluminiumhölje
• Antal LED-lampor: 3
• Driftstemperatur: -10 till 50 °C
• Vridbart ljus: 90° vridbart lamphuvud
• Tål: fett, olja, industrimedel
• Teknik: LED
• Hörlurar med huvudband
• Sortiment: RCH

Försäljningsspecifikationer
• Produktbeskrivning: Dubbeläge: Fick- och 

pannlampa
•

Specifikationer
RCH6 kompakt fick- och pannlampa
Fick- och pannlampa, dubbelfunktion 120 lm i 2 timmars ljus, Nytt, avancerat batteri, LED-lampa av hög kva-
litet
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