
LAMPKA AKUMULATOROWA LED
Z KLIPSEM

Niewielkich rozmiarów lampka akumulatorowa z klipsem świetnie sprawdzi się w
każdej  sytuacji,  kiedy  potrzebujesz  dodatkowego  oświetlenia.  Przyda  się  m.in.
podczas:

- pracy i nauki
- czytania książek
- pracy na komputerze
- rozwiązywania krzyżówek
- szydełkowania, robienia na drutach
- majsterkowania
- wszelkich prac wymagających precyzji
- zabiegów kosmetycznych

Wygodny  klips  pozwoli  zamontować  ją  praktycznie  wszędzie:  na  biurku  lub
szafce, ramie łóżka, obudowie laptopa. Jest ładowana akumulatorowo, więc możesz
korzystać z niej nawet tam, gdzie nie ma gniazdka.  Giętkie ramie lampki  pozwoli
nakierować  źródło  światła  dokładnie  tam,  gdzie  jest  ono  potrzebne.  Za  pomocą
dotykowego  panelu  możesz  wygodnie  ustawić  natężenie  światła –  sam
decydujesz, jak mocno ma świecić lampka.

ZALETY:

- energooszczędne i ekologiczne rozwiązanie
- możliwość ustawienia lampki pod dowolnym kątem (giętkie ramię)
- praktyczny klips pozwalający na montaż w dowolnym miejscu
- wygodne ładowanie za pomocą kabla USB
- możliwość regulacji natężenia światła
- proste sterowanie dotykowe
- idealna w podróży!

DANE TECHNICZNE:

- podstawa: ok. 13,5 x 7 cm
- panel świecacy: ok. 11 x 6,5 cm
- dł. ramienia: 27 cm
- źródło światła: 20 diod LED
- strumień świetlny: 220 lm



- barwa światła: zimna biała 3800 - 4200 K 
- zasilanie: 1200 mAh / 3,7 V
- czas ładowania: ok. 3h
- czas pracy po pełnym naładowaniu: ok. 3,5 h
- moc: maks. 2 W
- ładowanie przez kabel micro-USB lub zasilacz sieciowy (w zestawie)

ODPOWIEDZI NA NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Jak ładuje się lampkę?

Aby  zapewnić  długotrwałą  żywotność  akumulatora  należy  go  odpowiednio

wcześnie  naładować.  W  momencie,  gdy  światło  wyraźnie  obniży  swoją

intensywność lub lampa przestanie świecić, podłącz kabel z wtyczką Micro-USB do

urządzenia, a drugi koniec z wyjściowym portem USB do źródła zasilania DC 5 V

(zaleca się ładowarkę DC 5 V/ 1 A). Lampka sygnalizacyjna podczas ładowania pali

się na czerwono, po naładowaniu akumulatora do maksymalnego poziomu lampka

zmieni kolor na zielony. Akumulator do poziomu maksymalnego ładuje się przez

około 3 h.


