
PRODUKTINFORMATION
Stilrent bordarmatur med indbygget QI-
oplader i basen, som muliggør smart og enkel 
opladning af telefoner, som understøtter trådløs 
opladning. Perfekt til arbejde på kontoret og 
derhjemme. 

Det er nemt at dæmpe belysningen ved hjælp 
af de smarte touchknapper med tydelige 
symboler. Farvetemperaturen kan også enkelt 
justeres i fire niveauer, fra varmt hvidt til koldt 
hvidt lys. Det lave strømforbrug på 5W gør 
armaturet miljøvenligt, og derudover er der en 
timer til automatisk slukning i basen, som kan 
indstilles til en eller to timers belysning. 

Armaturet tilsluttes en stikkontakt ved hjælp af den medfølgende adapter eller til computerens USB-udgang. 
Opladning af telefonen fortsætter, selvom lampen er slukket. Adapter og ledning kan også anvendes til opladning 
af telefon eller andre produkter. 

Omhyggeligt udvalgte detaljer af høj kvalitet – blandt andet LED-komponenter fra Samsung, materialevalg såsom 
aluminium og ABS-plast – gør armaturet til et fremragende produkt, som holder længe.

SUN-FLEX®QLITE™

SPECIFIKATIONER
• Energiforbrug:   5 W 
• Teknik:    LGP (Light Guide Panel) 
• Lyskilder:    Samsung 
• Farve:     Obsidian black (gråsort) 
    Chrystal white (hvid) 
• Total armaturlængde:   613 mm 
• Basens diameter:   165 mm 
• Lysstyrke:    800 lux 
• Dæmpning:    Ja, 200, 400, 600, 800 lux 
• Farvetemperatur:   2800, 3400, 4500, 5600 K (varmt hvidt til koldt hvidt) 
• QI-opladning:    Ja 
• Opladningsindikator:   Ja 
• Timerfunktion:   Ja, 1 eller 2 timer 
• USB-kompatibel:   Ja. For at lampe og oplader skal kunne anvendes samtidig, 
    skal computerens USB-udgang levere minimum 5V/15 W. 
• Ledning:    200 cm 
• Vægadapter:    Ja, medfølger 
• Blændingsfri:    Ja 
• Flimmerfri:    Ja 
• Emballage:    Stykvis, transportemballage med 20 enheder 
• Art.nr.:
 • 103105: SUN-FLEX®QLITE™, Obsidian black (GTIN13: 7350042900664)
 • 103100: SUN-FLEX®QLITE™, Chrystal white (GTIN13: 7350042900732)
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Active Workplaces

SUN-FLEX® is a corporation with focus on developing, 
manufacturing and distribution of products for the 
modern office workplace. With over 30 years of 
experience and understanding of the modern office 
workplace, SUN-FLEX™ has gained a respected 
leadership position in the industry.

SUN-FLEX AB 
Tegelbruksvägen 1 

SE-517 91 Bollebygd, Sweden 
Tel +46 322 127 00 

info@sun-flex.com 
www.sun-flex.com


