
Descrição:

A LuminAID Spectra (colorida) é uma luz divertida, colorida, com energia 

solar. Quando totalmente carregado, fornece até 12 horas de luz LED 

dependendo do modo de cor escolhido. Possui 9 modos de cores, incluindo 

um modo de LED branco e um modo de desvanecimento do arco-íris 

multicolorido. A LuminAID Spectra (colorida) se transforma em um 

tamanho compacto e portátil que é fácil de carregar on-the-go. É 

impermeável e pode flutuar, então pode vir com você onde quer que seja a 

festa! Carregue fora no sol direto por 10 horas ou por micro entrada USB 

em 1-2 horas.

Modelo:

LUMINAID SPECTRA (COLORIDA)

Informações técnicas:

Botão de botão para 9 modos. Inclui 7 modos de cores distintos, um 

modo LED branco e desvanecimento multicolorido.

Dura 3-12 horas quando a bateria está totalmente carregada. Os 

modos de cores variam em tempo de execução.

Recarrega em aproximadamente 10 horas de luz solar direta ao ar livre 

ou 1-2 horas por entrada USB.

Bateria Lithium-Polymer Ion com centenas de ciclos de recarga.

Peso: 5 oz.

Dimensões aproximadamente: 4.75 "W x 4.75" LX 1 "H (plano) / 4.75" x 

4.75 "x 4.75" (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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Euromarket Com. Importação e Exportação Ltda.

luminaidbrasil@euromarket.com.br
+55 11 5183.9210 | 5182.9487
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Peso (com embalagem):
198 gr.

Comprimento (com embalagem):
14 cm.

Largura (com embalagem):
17,75 cm.

Altura (com embalagem):
3,5 cm.

Embalagem:

Informações sobre os modos de luz:

9 cores, incluindo
branco e multi-cor

Clique 1 vez para optar por vermelho

Clique 2 vezes para optar por laranja

Clique 3 vezes para optar por amarelo

Clique 4 vezes para optar por verde

Clique 5 vezes para optar por azul

Clique 6 vezes para optar por turqueza

Clique 7 vezes para optar por rosa

Clique 8 vezes para optar por multi-cor

Clique 9 vezes para optar por branco

Especificações:

Carrega em 10 
horas de sol

24 horas de
uso em ajuste baixo

À prova d’água
e flutuante

2 anos de vida
em estoque

Vida útil da
bateria recarregável

GARANTIA

Eficiente em
dias nublados

LED vermelho
de nível de carga

5 níveis de
intensidade

Sem PVC 1 ano de garantia
total

Indicador de nível
de bateria com 4 LED’s

Pressione para ligar 
e escolher opções de 

ajuste

Ítens:

Porta de entrada 
para carregador 5V 

micro USB

Alça de transporte 
com botões de ajuste 
de tamanho

Painel solar de alta 
eficiência

LED vermelho indica 
que está sendo 
carregado ao sol

Indicador de carga 
da bateria com 4 

LED’s


