
Concepute 
special 
pentru tine

Xperion 6000

Lămpi de lucru cu LED



UV Pillar Pillar Pocket Slim Line
                              

500 lm 500 lm 500 lm 300 lm300 lm

*Copolimer acrilonitril-butadien-stiren 
**Accesoriile trebuie cumpărate separat, cu excepția 
Philips Xperion 6000 UV Pillar, care include deja 
funcția Găsește-mi dispozitivul

Până la 4,5 h Până la 4,5 h Până la 4,5 h Până la 4,5 hPână la 3,5 h

Mod 
Amplificare

Mod 
Amplificare

Mod 
Amplificare

Mod 
Amplificare

Mod 
Amplificare

250 lm 250 lm 250 lm 150 lm150 lm

Cârlig rotativ  
la 360°

Cârlig rotativ  
la 360°

Cârlig rotativ  
la 360°

Cârlig rotativ  
la 360°

Cârlig rotativ  
la 360°

ABS*,  
Cauciuc

ABS*,  
Cauciuc

ABS*,  
Cauciuc

ABS*ABS*,  
Cauciuc

Potrivite 
pentru garaj

Potrivite 
pentru garaj

Potrivite 
pentru garaj

Potrivite 
pentru garaj

Potrivite 
pentru garaj

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 magneți 2 magneți 2 magneți 1 magnet1 magnet

100° 100° 100° 110°110°

Până la 10 h Până la 10 h Până la 7 h Până la 8 hPână la 7 h

Până la 12 h Până la 12 h Până la 9 h Până la 9 hPână la 10 h180 lm 180 lm 150 lm 120 lm 100 lm 

Rotative 
la 90°

Rotative 
la 90°

Rotative 
la 270°

Pliabile Pliabile  
la 180°

Furtun flexibil la 25 cm, 
ce poate fi rotit în toate 

direcțiile

Mod Eco Mod Eco Mod Eco Mod EcoMod Eco

Reflector Reflector Reflector ReflectorReflector

Unghi lumină/
flexibilitate

Unghi lumină/
flexibilitate

Unghi lumină/
flexibilitate

Unghi lumină/
flexibilitate

Unghi lumină/
flexibilitate

Caracteristici 
speciale ale 
lămpilor

Caracteristici 
speciale ale 
lămpilor

Caracteristici 
speciale ale 
lămpilor

Caracteristici 
speciale ale 
lămpilor

Elemente  
de fixare

Elemente  
de fixare

Elemente  
de fixare

Elemente  
de fixare

Elemente  
de fixare

Prindere/
rezistență  
la vaselină

Prindere/
rezistență  
la vaselină

Prindere/
rezistență  
la vaselină

Prindere/
rezistență  
la vaselină

Prindere/
rezistență  
la vaselină

Sursă de 
alimentare: 
baterie cu litiu

Sursă de 
alimentare: 
baterie cu litiu

Sursă de 
alimentare: 
baterie cu litiu

Sursă de 
alimentare: 
baterie cu litiu

Sursă de 
alimentare: 
baterie cu litiu

Robustețe Robustețe Robustețe RobustețeRobustețe

Accesorii 
suplimentare**

Accesorii 
suplimentare**

Accesorii 
suplimentare**

Accesorii 
suplimentare**

<4,5 h <4,5 h <4 h <3,5 h<3,5 hUSB de tip C USB de tip C USB de tip C USB de tip CUSB de tip C

Descoperă 
lămpile de 
lucru cu LED 
Xperion 6000
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Produs EAN1 EAN3 GOC Nr. comandă MOQ 
LED WSL UV Pillar X60UVPI 8719018014719 8719018014726 01471931 X60UVPIX1 6

Informații privind comandarea

Xperion 6000  
UV Pillar 
Performanță de iluminare avansată care durează
Lampa noastră de lucru premium, Philips Xperion 6000 UV Pillar,  
este multifuncțională și are mai multe surse de lumină puternice, 
lumină UV, CRI ridicat și baterie cu durată mare de viață. Găsește-ți 
lampa de lucru în câteva secunde cu funcția Găsește-mi dispozitivul.

Lumină de precizie cu design 
ergonomic și unghi larg al fasciculului

Lumină de precizie cu design 
ergonomic și unghi larg al fasciculului

Rezistentă la impacturi,  
apă și solvenți

Rezistentă la impacturi,  
apă și solvenți

Funcția Găsește-mi dispozitivul  
este inclusă

Compatibilă cu funcția Găsește-mi 
dispozitivul și stația de andocare 
multiplă* 

Lampă cu LED premium cu mai  
multe moduri de iluminare

Lampă cu LED premium cu mai  
multe moduri de iluminare

CRI95 ridicat și lumină UV unică

3 ani garanție* 3 ani garanție**

Timp de funcționare îndelungat în 
diferite moduri de iluminare

Magnet puternic și cârlig  
rotativ la 360°

Magnet puternic și cârlig  
rotativ la 360°

<12 hIK07 IK07

IP65 IP65

180 lm 180 lm

Produs EAN1 EAN3 GOC Nr. comandă MOQ 
LED WSL Pillar X60PILL 8719018014696 8719018014702 01469631 X60PILLX1 6

Informații privind comandarea

Xperion 6000  
Pillar 
Lucrează toată ziua cu o singură încărcare
Lampa de lucru cu LED Philips Xperion 6000 Pillar rezistă 
toată ziua cu o singură încărcare. Lumina principală cu o 
putere de 250 și 500 lm și reflectorul încorporat de 180 lm 
vor răspunde mai multor cerințe. Pliabilă pentru transport 
ușor și cu unghiuri de iluminare ajustabile.

500 lm 500 lm

250 lm 250 lm

90° 90°

100° 100°

*Accesorii care se cumpără separat 
**Se revendică accesând adresa philips.com/LEDworklight-warranty

*Se revendică accesând adresa philips.com/LEDworklight-warranty
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Xperion 6000  
Pocket 
Lampă compactă, dar puternică
Modelul Philips Xperion 6000 Pocket compact și puternic 
este perfect pentru spații înguste cu un reflector ultraflexibil 
de 100 lm, cu furtun de 25 cm. Fasciculul larg luminează la 
300 lm în modul Amplificare și îți oferă lumina puternică de 
care ai nevoie.

Xperion 6000  
Slim 
Perfectă pentru spații înguste
Modelul versatil Philips Xperion 6000 Slim este ideal pentru 
spații înguste. Asigurând 250 lm în modul Eco și 500 lm în 
modul Amplificare, modulul unic de iluminare rotativ la 270° 
te ajută să direcționezi fasciculul puternic acolo unde ai 
nevoie.

Informații privind comandarea
Produs EAN1 EAN3 GOC Nr. comandă MOQ 
LED WSL Pocket X60POCK 8719018014658 8719018014665 01465831 X60POCKX1 6

Produs EAN1 EAN3 GOC Nr. comandă MOQ 
LED WSL Slim X60SLIM 8719018014672 8719018014689 01467231 X60SLIMX1 6

Informații privind comandarea

Lumină de precizie cu furtun flexibil 
și unghi larg al fasciculului

Modul de iluminare unic, rotativ la 
270° și unghi larg al fasciculului

Rezistentă la impacturi,  
apă și solvenți

Rezistentă la impacturi,  
apă și solvenți

Compatibilă cu stația de  
andocare multiplă* 

Compatibilă cu funcția Găsește-mi 
dispozitivul și stația de andocare 
multiplă*

Lampă cu LED premium cu mai  
multe moduri de iluminare

Lampă cu LED premium cu mai  
multe moduri de iluminare

Timp de funcționare îndelungat în 
diferite moduri de iluminare

3 ani garanție** 3 ani garanție**

Timp de funcționare îndelungat în 
diferite moduri de iluminare

Magnet puternic și cârlig  
rotativ la 360°

Magnet puternic și cârlig  
rotativ la 360°

IK07 IK07

IP65 IP54

100 lm 150 lm

300 lm 500 lm

150 lm 250 lm

270°

110° 100°

<10 h <9 h

*Accesorii care se cumpără separat 
**Se revendică accesând adresa philips.com/LEDworklight-warranty

*Accesorii care se cumpără separat 
**Se revendică accesând adresa philips.com/LEDworklight-warranty
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Xperion 6000 
Line 
Lucrează pe suprafețe mai mari
Proiectat cu un fascicul larg de 110°, 150 lm în modul Eco și 
300 lm în modul Amplificare, modelul Philips Xperion 6000 
Line este ideal pentru iluminarea suprafețelor mai mari. 
Este echipat cu un reflector cu fascicul de 120 lm pentru 
direcționarea luminii acolo unde este necesară.

Multi Dock Station 
Stație de andocare pentru încărcarea mai multor dispozitive
Stația de andocare multiplă Philips este un accesoriu fără cablu pentru lămpile de lucru 
cu LED Xperion 6000. Dacă este amplasată pe o masă, aceasta poate încărca fără cablu 
două dispozitive odată sau poate fi folosită ca loc de depozitare.

Find My Device 
Un mod comod de a găsi dispozitivele pierdute
Cu accesoriul Găsește-mi dispozitivul Philips, poți utiliza telecomanda 
pentru a declanșa un avertisment sonor și o lumină intermitentă, pentru 
a găsi orice dispozitiv Philips Xperion 6000 pierdut. Funcționează până 
la 10 metri.

Produs EAN1 EAN3 GOC Nr. comandă MOQ 
LED WSL Line X60LINE 8719018014733 8719018014740 01473331 X60LINEX1 6

Informații privind comandarea
Produs EAN1 EAN3 GOC Nr. comandă MOQ 
Find My Device ACCFIMD 8719018014771 8719018014788 01477131 ACCFIMDX1 6

Produs EAN1 EAN3 GOC Nr. comandă MOQ 
Multi Dock Station ACCMUDO 8719018014757 8719018014764 01475731 ACCMUDOX1 6

Informații privind comandarea

Informații privind comandarea

Lumină de precizie cu design 
ergonomic și unghi larg al fasciculului

Rezistentă la impacturi,  
apă și solvenți

Complet încărcată în 3,5  
ore prin USB-C

Lampă cu LED premium cu mai  
multe moduri de iluminare

Timp de funcționare îndelungat în 
diferite moduri de iluminare

3 ani garanție*

Magnet puternic și cârlig  
rotativ la 360°

IK07

IP65

120 lm

300 lm

150 lm

110°

<9 h

•    Indicator cu LED pentru semnalarea nivelului de încărcare
•    Spațiu dedicat telecomenzii Find My Device
•    Compatibilă cu Philips Xperion 6000 UV Pillar, Pillar, Pocket și Slim

•    Inserează cipul plug-and-play în corpul lămpii de lucru
•    Utilizează telecomanda pentru a găsi dispozitive Philips Xperion 6000 UV Pillar 

(inclus), Pillar sau Slim (se cumpără separat) pierdute
•    Poartă telecomanda la breloc sau amplaseaz-o pe  

Philips Multi Dock Station

<3,5 h

*Se revendică accesând adresa philips.com/LEDworklight-warranty
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Modul de iluminare

Flux luminos maxim  
(în lumeni)

Mod 
amplificare

Timp de funcționare 
pentru un ciclu de 
încărcare

Timp de 
funcționare

Indicele de redare a 
culorilor (CRI) ridicat 
evidențiază cele mai 
realiste culori ale unui 
obiect, ca și cum ar fi 
văzut în lumină naturală

Flux luminos în modul de 
economisire a energiei 
(în lumeni)

Eco/lumină 
cu intensitate 

redusă

Unghiul fasciculului 
luminos principal

Unghi fascicul

Lumina UV ajută la 
identificarea scurgerilor

Lumină UV

Lumină mică 
suplimentară pentru a 
lumina spațiile înguste 
(în lumeni)Reflector

Flexibilitatea lămpii 
de lucru conferită de 
modulul de iluminare 
pivotantModul de 

iluminare 
pivotant

Caracteristicile lămpilor de lucru cu LED

Elementele de fixare 
precum coliere, cleme și 
cârlige pentru a permite 
lucrul cu mâinile libereElement  

de fixare

Accesoriul de control 
de la distanță ajută la 
recuperarea dispozitivelor 
pierdute pe o distanță de 
până la 10 metriFind  

My Device

Grad de protecție 
împotriva pătrunderii 
obiectelor solide, a 
prafului și a apei, precum 
și împotriva contactului 
accidental

Protecție împotriva 
pătrunderii 

agenților externi

Timpul necesar pentru 
reîncărcarea completă  
a bateriei încorporate

Durată de 
încărcare

Magnet integrat în lampa 
de lucru pentru a permite 
lucrul cu mâinile libere

Magnet

Grad de protecție 
împotriva impacturilor 
externe

Protecție  
la șocuri

Baterie reîncărcabilă cu 
un cablu USB de tip C 
sau stația de andocare 
multiplă**USB-C

Design inteligent și ergonomic

Robustețe și durabilitate

Opțiuni pentru alimentarea cu energie și reîncărcare

Corp robust din ABS*  
și cauciuc moale pentru 
prinderea sigură a  
lămpii de lucruPrindere

Rezistență ridicată la 
grăsimi și la solvenții  
de atelier

Rezistență  
la vaselină

Compatibilitate cu 
accesoriul Stație de 
andocare multiplă* 
pentru încărcare fără firStație de 

andocare

*Copolimer acrilonitril-butadien-stiren
**Accesorii care se cumpără separat
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