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EcoPro
LED-werklamp



Productnaam
Bestel- 
nummer

GOC EAN1 EAN3
Aantal in 

verpakking

EcoPro50 RC520C1 05071745 8719018050717 8719018050724 3 

EcoPro40 RC420B1 05057145 8719018050571 8719018050700 3

EcoPro20 RC320B1 05055745 8719018050557 8719018050564 3

EcoPro61 Slim RC620X1 00484031 8719018004840 8719018004857 3

Bestelinformatie

Toelichting op de functies

Veelzijdige en krachtige LED-werklampen 
voor dagelijks gebruik

•  Krachtig LED-licht: tot 1000 lumen

•  Natuurlijk wit licht: 6500 K

•  Lange gebruiksduur: tot 6 uur, voorzien van batterij-indicator

•  Hoge schok- (IP54) en waterbestendigheid (IK08)

•  Handsfree: krachtige magnetische bevestiging

•  Powerbank: om andere apparaten op te laden

•  Helder LED-licht: tot 300 lumen (boostmodus)

•  Natuurlijk wit licht: 6500 K

•  Optimale gebruiksduur: tot 8 uur

•  Handige werklamp: lichtgewicht en antislip handgreep

•  Handsfree: krachtige magneten en uittrekbare,  
360° draaibare haak 

• LED-licht: tot 220 lumen

•  Natuurlijk wit licht: 6500 K

•  Goede gebruiksduur: tot 3,5 uur

•  Handsfree: krachtige magneten, uittrekbare en 360°  
draaibare haak

•  Powerbank: om andere apparaten op te laden

Opladen via  
micro-USB
Werklamp opladen via 
micro-USB.

Powerbank
Mogelijkheid om andere 
apparaten op te laden 
via de werklamp.

Compact formaat
Compact formaat, zodat
de lamp in uw zak past 
en prettig in uw hand ligt.

IP-markering  
(Ingress Protection) 
Hoe hoger de IP-waarde, 
hoe beter de water- en 
stofbestendigheid.

Schokbestendigheid
Hoe hoger de IK-
waarde, hoe beter de 
schokbestendigheid.

Sterke magneet
Ingebouwde uittrekbare 
magneet om handsfree 
te werken.  

Haak 
Uittrekbare en draaibare 
haak om handsfree te 
werken. 

Draagbare oplaadbare projectorlamp (aluminium)

Oplaadbare handlamp

Handzame, compacte werklamp

Philips EcoPro50

Philips EcoPro40

Philips EcoPro20

•  Ultradun en compact: inzetbaar voor smalle,  
ontoegankelijke werkgebieden

•  3 lichtsterktes: 500, 250 en 50 lm

•  Zeer lange gebruiksduur: tot 20 uur in Eco stand

•  Groot gebruiksgemak: krachtige magneet en  
uittrekbare, 360° draaibare haak

•  Krachtige spotlight: 140 lm

Ultradunne handlamp in opvouwbare behuizing Philips EcoPro61 Slim

500/250 lm
50 lm in eco mode

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


