
JouLiteKIT1 е едновременно соларна лампа и зарядно устройство, което съдържа: JouLite, 
слънчеви панели LEC30, стойка за бутилки и един зареждащ кабел. JouLite може да се използва 
като факелно осветление, висяща лампа, настолна лампа у дома или навън, както и като зарядно 
устройство за мобилен телефон. Слънчевият панел LEC30-5V PV събира енергия от слънцето и 
презарежда отново JouLite в пълна мощност, само няколко часа след неговото използване.

Стойката за бутилки е с универсален накрайник и може да бъде поставена във всякакъв вид 
пластмасови или стъклени бутилки за течности (бутилката не е включена в пакета!). Ние 
препоръчваме да напълните бутилката с пясък или малки камъчета, за да осигурите добра 
стабилност при използването й като настолна лампа.

Моля обърнете внимание:
Препоръчваме Ви винаги да поставяте Телефонния/Зарядния кабел в лампата, така че да 
образува двойна защита срещу пропускане на вода, която да достигне конекторите, когато се 
използва в дъжда.

JouLite съдържа 30kJ енергия
Зарежда напълно смартфон или 2 по-малки устройства
До 60 часа работа при пълно зареждане (При най-слаба светлина)
Презареждане чрез 5V LEC30 соларен панел или зареждащ USB кабел 
Водоустойчив и подходящ за външна употреба, дори по време на дъжд 
Електрическите контакти са напълно затворени и защитени от вода,  
което изолира вътрешността на лампата, батерията и електронната схема
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До 150 лумена 
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Размери на Master Box 
Количества за Master Box
Дължина (cm)
Ширина(cm)
Височина (cm)
Обем (литър)
Маса (кг)

 12 
 45.6 
 27.7
 30.6 

 39
8.64

Размери на палети 
Брой Мaster Box за палет 
Брой Lightkit за палет 
Дължина(cm)
Ширина (cm)
Височина (cm)
Обем (m3)
Маса (кг)

 18
216

93.0
93.0
94.5
0.82

155.6

Размери на опаковка на дребно 
Дължина (cm)
Ширина (cm)
Височина (cm)
Обем (литър)
Masa (кг)

14.5 
  7.0 
27.6 

2.8 
0.72

IЕлементи, налични за всеки кит
JouLite150

LEC30 30 kJ/d соларен панел
Заряден кабел
Поставка за бутилки

1
1
1

1
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1x  JouLite150 1x  Заряден кабел 1x  LEC30 (PV Соларен панел) 1x  Стойка за 
бутилки

5м Кабел
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