Solární
světlo
Mobiya

Přenosný solární LED
osvětlovací systém

Nabijte a sviťte
kdekoliv potřebujete:

na chatu

na výlet

voděodolné

pod pergolu k rybaření

do kempu

na háčku

Voděodolnost
Do hloubky 0,5 m
po dobu jedné hodiny.

Energeticky efektivní
Díky promyšlenému designu,
technologii LED a moderní
LiFePo4 baterii.

Nabíjení mobilních telefonů
Integrovaná nabíječka,
USB kabel se 4 adaptéry,
pro všechny typy telefonů.

Až 48 hodin autonomie
Stačí pouze jeden den
nabíjení a svítí až 48 hodin.
Indikace stavu nabití.

www.se.com/cz

www.thorsman.cz

lampa na tyč stolní lampa

Odolné vůči nárazům
Uživatelsky přívětivé
- Plug & Play produkt.

Až 48 hodin
autonomního svícení

3 úrovně jasu

Nabíjení
mobilu

Malý solární panel

Chytré způsoby uchycení

Háček

Aplikace
Mobiya TS 170S je přenosný solární LED osvětlovací systém poskytující bezpečný,
spolehlivý a čistý přístup k energii. Svými inovativními možnostmi montáže tato lampa
pohodlně osvětlí vaše okolí a nabije váš mobilní telefon tam, kde zrovna potřebujete.
Je mnoho možností, kde nalezne solární světlo Mobiya své uplatnění: při grilování, jako
osvětlení stolu na terase, při rybaření, cestování v karavanu, při kempování, ale i všude
tam kde není přiveden elektrický proud nebo kde nedosáhne prodlužovací elektrický
kabel. Ocení je turisté, vodáci, zahrádkáři i hobbisté.
Svítidlo je k dispozici také ve verzi bez solárního panelu: TS170 L.

Specifikace

Zjistěte více:
podívejte se
na video

Parametr

Hodnoty

Světelný tok

170 lumenů, bílé světlo 5000 K

Baterie

3,2 V, 3 Ah, typ lithium-železo-fosforová

vysoký: 6 hodin - 170 lumenů
Tři úrovně světelného výkonu
střední: 12 hodin - 85 lumenů
a doby provozu
nízký: 48 hodin - 20 lumenů
Certifikace

CE, Lighting Global, LM 79, SONCAP,
SABS (IEC Report)

Rozměry

světlo: 156 x 156 x 142 mm

Typová označení

AEP-LB01-SU12W - světlo Mobiya se solárním panelem
AEP-LB01-U12W - světlo Mobiya bez solárního panelu
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