
TUOTETIEDOT
Tyylikäs pöytävalaisin, jonka jalustaan 
sisäänrakennettu langaton QI-laturi 
mahdollistaa puhelimen lataamisen helposti ja 
nopeasti. Täydellinen valaisin työpöydälle niin 
kotona kuin toimistolla. 

Kätevien ja selkeästi merkittyjen 
kosketuspainikkeiden ansiosta valaistuksen 
himmentäminen onnistuu helposti. 
Myös värilämpötila on säädettävissä 
neliportaisesti lämpimänvalkoisesta 
kylmänvalkoiseen. Alhainen 5 W:n virrankulutus 
tekee tästä valaisimesta ympäristöystävällisen 
valinnan. Lisäksi valaisin voidaan säätää sammumaan automaattisesti joko yhden tai kahden tunnin kuluttua. 

Valaisin liitetään mukana tulevan adapterin kautta seinäpistorasiaan tai tietokoneen USB-porttiin. 
Puhelimen lataaminen onnistuu langattomasti myös silloin, kun valaisin ei ole päällä. Adapteria ja johtoa voidaan 
käyttää myös puhelimen tai muiden laitteiden lataamiseen. 

Laadukkaat ja huolellisesti valitut yksityiskohdat, kuten Samsungin LED-komponentit, ja kestävät materiaalit, 
kuten alumiini ja ABS-muovi, takaavat tuotteen toimintavarmuuden ja pitkän käyttöiän.

SUN-FLEX®QLITE™

TEKNISET TIEDOT
• Energiankulutus:   5 W
• Teknologia:    LGP (Light Guide Panel)
• Valonlähteet:    Samsung
• Väri:     Obsidian black (mustanharmaa), 
    Crystal white (valkoinen)
• Valaisimen  
  kokonaispituus:   613 mm
• Jalustan halkaisija:   165 mm
• Valaistusvoimakkuus:   800 lux
• Himmennys:    200, 400, 600, 800 lx
• Värilämpötila:   2 800, 3 400, 4 500, 5 600 K (lämmin valkoinen – kylmänvalkoinen)
• QI-laturi:    Kyllä
• Latauksen merkkivalo:  Kyllä
• Ajastintoiminto:   Joko 1 tai 2 tuntia
• USB-yhteensopiva:   Kyllä. Valaisimen ja laturin yhtäaikainen käyttö edellyttää, että tietokoneen 
    USB-portti antaa vähintään 5 V/15 W virtaa. 
• Johdon pituus:   200 cm
• Seinäadapteri:   sisältyy
• Häikäisemätön:   Kyllä
• Välkkymätön:    Kyllä
• Pakkaus:    Yksittäin, kuljetuspakkaus sis. 20 kpl
• Tuotenro: 
  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


