Iluminação e recarga solar

Energy Station Plus
Poderosa, versátil e ecológica.
A solução para iluminação noturna e carregamento de celular
em todas as situações em que não há acesso à rede elétrica:
Áreas alpinas e rurais, esportes e lazer, camping, passeios de recreio, cabanas de montanha...

Ilumina facilmente
até 3 quartos
de 9 m2 cada

Recarrega

smartphone, tablets,
câmeras, rádios e outros
dispositivos USB

telefono non incluso

COMPLETA

WATT

3 LÂMPADAS LED

USB

CABOS INCLUÍDOS

É um painel fotovoltaico
policristalino de 8 Watts com
vidro temperado e moldura
de alumínio que garantem
resistência e portabilidade.

Cada uma das 3 lâmpadas de
1 Watt (320 lumen fluxo
luminoso) é suficiente para
iluminar uma sala de 9 m2.

O telefone, o tablet, o rádio,
a lanterna portátil ...
se for carregado via USB,
é recarregado com
Energy Station.

1 cabo para o módulo (5 m);
3 cabos com o interruptor
para as lâmpadas (3, 6 e 8 m).
Conjunto dos principais cabos
USB para telefones celulares.

EFICIENTE

EFFICIENTE

1 DIA

29 HORAS

SMARTPHONE

4000 VEZES

É completamente recarregado
num só dia.

29 horas de iluminação
com uma lâmpada acesa.
10 horas de luz
com 3 lâmpadas.

A bateria
de última geração
(LiFePO4 | 4500mAh | 6.4V)
recarregue várias vezes
um smartphone.

A bateria tem uma vida útil
extremamente longa:
4000 ciclos de carga e
descarga.

SIMPLES E SEGURA
de conectar
graças aos ícones intuitivos.

SEMPLICE E SICURA
de monitorar

de substituir

todos os dias

Os indicadores LED informam
o status da recarga.

No final da sua vida útil,
a bateria pode ser substituída
por ferramentas comuns.

Foi concebido e desenvolvido
em Itália e passou em todos
os testes de resistência e
durabilidade.

Cumpre as metas de desempenho
recomendado por LIGHTING AFRICA
O LIGHTING AFRICA, um programa conjunto da IFC e do Banco Mundial, pretende envolver as
empresas de energia solar na construção de mercados auto-sustentáveis que proporcionem
iluminação segura, moderna e acessível às comunidades africanas sem acesso à rede
elétrica.
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