
Concebidas 
a pensar  
em si

Xperion 6000

Luzes de trabalho LED



UV Pillar Pillar Pocket Slim Line
                              

500 lm 500 lm 500 lm 300 lm300 lm

*Copolímero acrilonitrilo-butadieno-estireno 
**Acessórios para comprar em separado, exceto 
para a Philips Xperion 6000 UV Pillar, que já inclui a 
função Find My Device

Até 4.5 h Até 4.5 h Até 4.5 h Até 4.5 hAté 3.5 h

Modo Intenso Modo Intenso Modo Intenso Modo IntensoModo Intenso

250 lm 250 lm 250 lm 150 lm150 lm

Gancho rotativo 
de 360°

Gancho rotativo 
de 360°

Gancho rotativo 
de 360°

Gancho rotativo 
de 360°

Gancho rotativo 
de 360°

ABS*,  
Borracha

ABS*,  
Borracha

ABS*,  
Borracha

ABS*ABS*,  
Borracha

Resistente  
a óleos

Resistente  
a óleos

Resistente  
a óleos

Resistente  
a óleos

Resistente  
a óleos

Find My  
Device 

Find My  
Device 

Find My  
Device 

Multi Dock 
Station 

Multi Dock 
Station 

Multi Dock 
Station 

Multi Dock 
Station 

IP65 IP65 IP54 IP65IP65IK07 IK07 IK07 IK07IK07

2 ímanes 2 ímanes 2 ímanes 1 íman1 íman

100° 100° 100° 110°110°

Até 10 h Até 10 h Até 7 h Até 8 hAté 7 h

Até 12 h Até 12 h Até 9 h Até 9 hAté 10 h180 lm 180 lm 150 lm 120 lm 100 lm 

Pode rodar 
90°

Pode rodar 
90°

Pode rodar 
270°

Dobrável Dobrável a 
180°

Tubo flexível de 
25 cm, rotativo em 

todas as direções

Modo Eco Modo Eco Modo Eco Modo EcoModo Eco

Foco Foco Foco FocoFoco

Ângulo/
flexibilidade 
da luz

Ângulo/
flexibilidade 
da luz

Ângulo/
flexibilidade 
da luz

Ângulo/
flexibilidade 
da luz

Ângulo/
flexibilidade 
da luz

Funcionalidades 
de luminosidade 
especiais

Funcionalidades 
de luminosidade 
especiais

Funcionalidades 
de luminosidade 
especiais

Funcionalidades 
de luminosidade 
especiais

Acessórios Acessórios Acessórios AcessóriosAcessórios

Pega/
resistência a 
lubrificantes

Pega/
resistência a 
lubrificantes

Pega/
resistência a 
lubrificantes

Pega/
resistência a 
lubrificantes

Pega/
resistência a 
lubrificantes

Alimentação 
de bateria  
de lítio

Alimentação 
de bateria  
de lítio

Alimentação 
de bateria  
de lítio

Alimentação 
de bateria  
de lítio

Alimentação 
de bateria  
de lítio

Robustez Robustez Robustez RobustezRobustez

Acessórios 
adicionais**

Acessórios 
adicionais**

Acessórios 
adicionais**

Acessórios 
adicionais**

<4.5 h <4.5 h <4 h <3.5 h<3.5 hUSB tipo C USB tipo C USB tipo C USB tipo CUSB tipo C

Descubra as 
nossas luzes de 
trabalho LED 
Xperion 6000
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Produto EAN1 EAN3 GOC Apresentação  
de encomendas

MOQ 

LED WSL UV Pillar X60UVPI 8719018014719 8719018014726 01471931 X60UVPIX1 6

Informações sobre encomendas

Xperion 6000  
UV Pillar 
Desempenho de iluminação avançado  
e duradouro
A nossa luz de trabalho de elevada qualidade, a Philips Xperion 
6000 UV Pillar, é uma luz de trabalho multifuncional com várias 
fontes de luz potentes, luz UV, IRC elevado e bateria de longa 
duração. Localize a sua luz de trabalho em segundos com a 
função Find My Device.

Luz de precisão com design 
ergonómico e ângulo de feixe amplo

Luz de precisão com design 
ergonómico e ângulo de feixe amplo

Resistente a impactos,  
água e solventes

Resistente a impactos,  
água e solventes

Função Find My Device incluída Compatível com Find My Device  
e Multi Dock Station* 

Luz LED excelente  
com várias saídas

Luz LED excelente  
com várias saídas

IRC 95 elevado e luz UV  
de alta qualidade

Garantia de 3 anos* Garantia de 3 anos**

Tempo de funcionamento 
prolongado em diferentes  
modos de luz

Íman forte e gancho  
rotativo a 360°

Íman forte e gancho  
rotativo a 360°

<12 hIK07 IK07

IP65 IP65

180 lm 180 lm

Produto EAN1 EAN3 GOC Apresentação  
de encomendas

MOQ 

LED WSL Pillar X60PILL 8719018014696 8719018014702 01469631 X60PILLX1 6

Informações sobre encomendas

Xperion 6000  
Pillar 
Trabalhe todo o dia com um único 
carregamento
A luz de trabalho LED Philips Xperion 6000 Pillar dura todo 
o dia com um único carregamento. A sua luz principal 
brilhante de 250 e 500 lm e o foco de 180 lm incorporado 
satisfazem várias necessidades. Dobrável para transporte 
fácil e ângulos de iluminação ajustáveis.

500 lm 500 lm

250 lm 250 lm

90° 90°

100° 100°

*Acessórios para comprar em separado 
**A ser reclamada em philips.com/LEDworklight-warranty

*A ser reclamada em philips.com/LEDworklight-warranty
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Xperion 6000  
Pocket 
A luz compacta, mas potente
A compacta e potente Philips Xperion 6000 Pocket é 
perfeita para espaços confinados com um foco de tubo  
ultra flexível de 100 lm e 25 cm. O feixe de luz amplo de  
até 300 lm no modo Intenso fornece a luz brilhante de  
que necessita.

Xperion 6000  
Slim 
Perfeito para espaços estreitos
A versátil Philips Xperion 6000 Slim é ideal para espaços 
estreitos. Com 250 lm no modo Eco e 500 lm no modo 
Intenso, o seu módulo de luz rotativo a 270° exclusivo 
ajuda-o a direcionar o feixe potente para onde precisar.

Informações sobre encomendas
Produto EAN1 EAN3 GOC Apresentação  

de encomendas
MOQ 

LED WSL Pocket X60POCK 8719018014658 8719018014665 01465831 X60POCKX1 6

Produto EAN1 EAN3 GOC Apresentação  
de encomendas

MOQ 

LED WSL Slim X60SLIM 8719018014672 8719018014689 01467231 X60SLIMX1 6

Informações sobre encomendas

Luz de precisão com foco de tubo  
e ângulo de feixe amplo

Módulo de luz rotativo a 270° 
exclusivo e ângulo de feixe amplo

Resistente a impactos,  
água e solventes

Resistente a impactos,  
água e solventes

Compatível com a  
Multi Dock Station* 

Compatível com Find My Device  
e Multi Dock Station*

Luz LED excelente  
com várias saídas

Luz LED excelente  
com várias saídas

Tempo de funcionamento 
prolongado em diferentes  
modos de luz

Garantia de 3 anos** Garantia de 3 anos**

Tempo de funcionamento 
prolongado em diferentes  
modos de luz

Íman forte e gancho  
rotativo a 360°

Íman forte e gancho  
rotativo a 360°

IK07 IK07

IP65 IP54

100 lm 150 lm

300 lm 500 lm

150 lm 250 lm

270°

110° 100°

<10 h <9 h

*Acessórios para comprar em separado 
**A ser reclamada em philips.com/LEDworklight-warranty

*Acessórios para comprar em separado 
**A ser reclamada em philips.com/LEDworklight-warranty
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Xperion 6000 
Line 
Trabalhe em áreas maiores
Concebida com um feixe amplo de 110°, de 150 lm no modo 
Eco e 300 lm no modo Intenso, a Philips Xperion 6000 Line é 
ideal para iluminar áreas maiores. Está equipada com um foco 
de 120 lm para direcionar a luz para onde esta é necessária.

Multi Dock Station 
Estação de base para carregar vários dispositivos
A Philips Multi Dock Station é um acessório sem fios para as luzes de trabalho  
LED Xperion 6000. Colocada numa mesa, pode carregar sem fios dois dispositivos  
de cada vez ou simplesmente funcionar como um ponto de armazenamento.

Find My Device 
Uma forma prática de encontrar dispositivos perdidos
Com o acessório Philips Find My Device, pode utilizar o telecomando  
para acionar um sinal sonoro e uma luz intermitente, para encontrar  
qualquer dispositivo Philips Xperion 6000 perdido. Funciona até 10 metros.

Produto EAN1 EAN3 GOC Apresentação  
de encomendas

MOQ 

LED WSL Line X60LINE 8719018014733 8719018014740 01473331 X60LINEX1 6

Informações sobre encomendas
Produto EAN1 EAN3 GOC Apresentação de 

encomendas
MOQ 

Find My Device ACCFIMD 8719018014771 8719018014788 01477131 ACCFIMDX1 6

Produto EAN1 EAN3 GOC Apresentação  
de encomendas

MOQ 

Multi Dock Station ACCMUDO 8719018014757 8719018014764 01475731 ACCMUDOX1 6

Informações sobre encomendas

Informações sobre encomendas

Luz de precisão com design 
ergonómico e ângulo de feixe amplo

Resistente a impactos,  
água e solventes

Totalmente carregada em  
3,5 horas através de USB-C

Luz LED excelente  
com várias saídas

Tempo de funcionamento 
prolongado em diferentes  
modos de luz

Garantia de 3 anos*

Íman forte e gancho  
rotativo a 360°

IK07

IP65

120 lm

300 lm

150 lm

110°

<9 h

•    Indicador LED para mostrar o nível da carga
•    Espaço dedicado para o telecomando Find My Device
•    Compatível com Philips Xperion 6000 UV Pillar, Pillar, Pocket e Slim

•    Introduza o chip plug-and-play na estrutura da luz de trabalho
•    Utilize o telecomando para localizar a Philips Xperion 6000 UV Pillar (incluída), 

Pillar ou Slim perdida (comprar em separado)
•    Transporte o telecomando no seu porta-chaves ou coloque-o na  

Philips Multi Dock Station

<3,5 h

*A ser reclamada em philips.com/LEDworklight-warranty
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Módulo de luz 

Fluxo luminoso máximo 
(em lúmenes)

Modo intenso

Tempo de 
funcionamento 
durante um ciclo  
de carregamentoTempo de 

funcionamento

O elevado índice de 
reprodução de cores 
(IRC) revela as cores reais 
de um objeto, como 
se fosse visto com luz 
natural

Fluxo luminoso durante 
o modo de poupança de 
energia (em lúmenes)

Luz de 
intensidade 

reduzida/Eco

Ângulo do feixe  
de luz principal

Ângulo  
de feixe

A luz UV ajuda a 
identificar fugas

Luz UV

Pequena luz adicional 
para alcançar espaços 
limitados (em lúmenes)

Foco

Flexibilidade da luz 
de trabalho graças ao 
módulo de iluminação 
giratórioMódulo de 

iluminação 
giratório

Funcionalidades das luzes de trabalho LED

Acessórios, tais como 
clipes, grampos e ganchos 
para permitir o trabalho 
com as mãos livresAcessório

O telecomando ajuda a 
recuperar dispositivos 
perdidos até 10 metros

Find  
My Device

Grau de proteção contra 
a penetração de corpos 
sólidos, pó, contacto 
acidental e águaProteção 

contra 
penetração

Tempo necessário para 
carregar totalmente a 
bateria integrada

Tempo de 
carregamento

Íman integrado na luz de 
trabalho para permitir 
o trabalho com as mãos 
livresÍman

Grau de proteção contra 
impactos externos

Proteção 
contra choques

Bateria recarregável com 
um cabo USB tipo C ou a 
Multi Dock Station**

USB-C

Design inteligente e ergonómico

Robustez e durabilidade

Opções de energia e carregamento

ABS* robusto e estrutura 
macia em borracha para 
segurar a luz de trabalho 
com segurançaPega

Alta resistência a 
lubrificantes e solventes 
de oficina

Resistência a 
lubrificantes

Compatibilidade com 
o acessório Multi 
Dock Station* para 
carregamento sem fiosEstação de 

carregamenton

*Copolímero acrilonitrilo-butadieno-estireno
**Acessórios para comprar em separado
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