LUMINAID 75 LÚMENS
Descrição:
LuminAID 75 lumens é uma lanterna solar inflável de alto desempenho.
Ele fornece mais de 75 lúmens de luz LED brilhante no modo Turbo e pode
funcionar até 24 horas no modo Baixo quando totalmente carregado (não
é necessária nenhuma bateria extra). A LuminAID 75 lumens pode ser
recarregado por micro entrada USB (cabo incluído) ou pelo painel solar
incorporado em aproximadamente 10 horas de sol. Ele mede 4,75 "x 4,75"
x 4,75 " quando inflado e embala menos de 1" de profundidade. A
LuminAID 75 lumens possui um indicador de carga de bateria de 4 níveis e
uma alça ajustável para pendurar. Seu design 100% à prova de água e à
prova de poeira torna uma lanterna durável que você pode levar com você
em qualquer lugar. A LuminAID 75 lumens faz uma luz ideal para
praticamente qualquer lugar, incluindo o acampamento, quintal e kits de
emergência.
Informações técnicas:

?
Pressione o botão vermelho para configurações de TURBO, alto, médio,
baixo e piscando.

?
3-5 horas luz LED na configuração TURBO - 75 Lumens.
?
6-8 Horas luz LED aceso Configuração alta.
?
12-14 Horas Luz LED em Configuração média.
?
Luz LED de 18-24 horas em configuração baixa.
?
Dias de luz múltiplos na configuração intermitente.
?
Recarga em 10 horas de luz solar direta ou 1-2 horas por USB.
?
Bateria de iões de lítio-polímero com milhares de ciclos de recarga.
?
Peso: 5 oz.
?
Dimensões aproximadamente: 4.6 "W x 4.6" LX 1 "H (plano) / 4.6" x 4.75
"x 4.6" (inflado ).
?
À prova de água até 1 metro de profundidade e pode flutuar (Ip67).
?
O produto é 100% livre de PVC e todos os componentes são livres de
chumbo e compatíveis com RoHs.
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Modelo:

Embalagem:

Peso (com embalagem):
198 gr.
Comprimento (com embalagem):
14 cm.
Largura (com embalagem):
17,75 cm.

75 LÚMENS

Altura (com embalagem):
3,5 cm.

Indicador de carga
da bateria com 4
LED’s

Ítens:
Pressione para ligar
e escolher opções de
ajuste

LED vermelho indica
que está sendo
carregado ao sol

Porta de entrada
para carregador 5V
micro USB

Alça de transporte
com botões de ajuste
de tamanho

Especificações:

75 lúmens

Carrega em 10
horas de sol

24 horas de
À prova d’água
uso em ajuste baixo
e flutuante

2 anos de vida
Vida útil da
em estoque bateria recarregável

GARANTIA

Eficiente em
dias nublados

Indicador de nível
5 níveis de
de bateria com 4 LED’s intensidade

LED vermelho
de nível de carga

Sem PVC

Carregador micro USB
Área útil de
1 a 2 horas de carga iluminação 16m2

Modo e durabilidade:
Cliques

Modo

Lúmens

Tempo uso

Turbo

75

3 a 5 horas

Alto

50

6 a 8 horas

Medio

25

12 a 14 horas

Baixo

12

18 a 24 horas

Piscando

12

36 a 48 horas

+55 11 5183.9210 | 5182.9487
luminaidbrasil@euromarket.com.br
Euromarket Com. Importação e Exportação Ltda.

1 ano de garantia
total
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Painel solar de alta
eficiência

