EcoPro
Lumină de lucru cu LED

Lumină de calitate și treaba
e ca și rezolvată!

Lumină de lucru cu LED versatilă și puternică pentru utilizare zilnică
Philips EcoPro61 Slim

Philips EcoPro40

Lampă de mână subțire și pliabilă

500/250 lm
50 lm eco mode

2.2 h - 500 lm
5 h - 250 lm
20 h - 50 lm

3.2 h

Lampă de mână reîncărcabilă

300 lm
100 lm spotlight

IK07
IK

3 h - 500 lm
8 h spot

IK07
IK

•D
 esign ultrasubţire: pentru luminarea spaţiilor înguste

• Lumină LED strălucitoare: până la 300 de lumeni (modul Intens)

•A
 utonomie foarte mare: până la 20 de ore de utilizare
în modul Eco

• Autonomie îmbunătăţită: până la 8 ore

•V
 ersatilă și ușor de folosit: accesoriu de fixare cu magnet puternic
și cârlig retractabil la 360

• Mâini libere: magneţi puternici și cârlige retractabile la 360°

• Lumină albă naturală: 6.500 K

•3
 moduri de iluminare: 500, 250 și 50 lm

• Lumină de lucru utilă: mâner anti-alunecare și greutate redusă

•P
 roiector de mare precizie: 140 lm
Număr de comanda
RC620X1

Philips EcoPro50

GOC
00484031

EAN1
8719018004840

EAN3
8719018004857

MOQ
6

Philips EcoPro30

Proiector reîncărcabil portabil, din aluminiu

1000 lm
500 lm eco mode

3.5 h - 1000 lm
6 h 500 lm

5h

IK08
IK

Număr de comanda
RC420B1

IP54
IP

EAN1
8719018050571

EAN3
8719018050700

4 h - 300 lm
8 h - 150 lm

3h

MOQ
3

NO

U

Lampă subțire reîncărcabilă

300 lm
150 lm eco mode

• L umină LED puternică: până la 1.000 de lumeni

IK07
IK

• Lumină mod dual: 250 lm și 120 lm

• Lumină albă naturală: 6.500 K

• Lumină naturală puternică: 6.000 K

•A
 utonomie mare: până la 6 ore cu indicator pentru durata de viaţă
a bateriei

• Baterie reîncărcabilă de lungă durată: baterie Li-ion de înaltă energie

•R
 ezistenţă la impact puternic (IK08) și la apă (IP54)

• Versatilă pentru utilizare cu mâinile libere: unghi larg al fasciculului,
de 120°, cârlig rotative la 360°

• S ursă de alimentare: pentru încărcarea altor dispozitive

• Autonomie îmbunătățită: până la 8 ore, reîncărcabilă prin USB
de tip C

•M
 âini libere: accesoriu de fixare magnetic puternic

Număr de comanda
RC520C1

GOC
05057145

GOC
05071745

EAN1
8719018050717

EAN3
8719018050724

• Rezistență ridicată la impact (IK07) și la apă (IP54)
MOQ
3

Număr de comanda
RC220X1

GOC
01769731

EAN1
8719018017697

EAN3
8719018017703

MOQ
6

Informaţii privind comanda
Philips EcoPro20

Lampă comodă de buzunar

220 lm

3.5 h

IK07
IK

• Lumină LED: până la 220 de lumeni
• Lumină albă naturală: 6.500 K

• Autonomie bună: până la 3,5 ore

Numele
produsului

Număr de
comanda

GOC

EAN1

EAN3

Cantitate
ambalaje

EcoPro61 Slim

RC620X1

00484031

8719018004840

8719018004857

6

EcoPro50

RC520C1

05071745

8719018050717

8719018050724

3

EcoPro40

RC420B1

05057145

8719018050571

8719018050700

3

EcoPro30

RC220X1

01769731

8719018017697

8719018017703

6

EcoPro20

RC320B1

05055745

8719018050557

8719018050564

3

RC120B1

01765940

8719018017659

8719018017666

20

RC120X1

01767330

8719018017673

8719018017680

10

EcoPro10

•M
 âini libere: bază cu magnet pivotantă la 180° și cârlig
retractabil la 360°
• Sursă de alimentare: pentru încărcarea altor dispozitive

Număr de comanda
RC320B1

Philips EcoPro10

GOC
05055745

EAN1
8719018050557

EAN3
8719018050564

Instrument de inspecție portabil

90 lm

10 lm

6.5 h

MOQ
3

NO

U

IK07
IK

•D
 esign ultra compact: ușor (mai puțin de 100 g) pentru utilizare
zilnică
• L umină de înaltă calitate: echipat cu 5 LED-uri durabile
•A
 utonomie mare: până la 6,5 ore

Sursă de alimentare

Posibilitatea de a încărca
alte dispozitive de la lumina
de lucru.

• L ampă de buzunar versatilă: reflector, cârlig

GOC
01765940
01767330

EAN1
8719018017659
8719018017673

EAN3
8719018017666
8719018017680

Încărcare prin
micro-USB

Lumina de lucru poate fi
încărcată prin micro-USB.

• L umină naturală puternică: 6.000 K

Număr de comanda
RC120B1
RC120X1

Explicaţii ale caracteristicilor produsului

MOQ
20
10

Dimensiuni compacte
Dimensiuni compacte,
perfecte pentru a o avea
la îndemână și pentru
accesarea cu ușurinţă a
spaţiilor înguste.

Marcaj de protecţie
împotriva pătrunderii
corpurilor străine

Cu cât este mai mare clasa
IP, cu atât crește rezistenţa
la apă și praf.

Rezistenţă la șocuri

Cu cât este mai mare clasa
IK, cu atât crește rezistenţa
la șocuri.

Magnet puternic

Magnet escamotabil
încorporat pentru lucru
cu mâinile libere.

Cârlig rotativ

Cârlig retractabil și rotativ
pentru a lucra cu mâinile
libere. .
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