
PRODUKTINFORMATION
Stilren bordsarmatur med inbyggd QI-laddare 
i basen som möjliggör enkel och smart 
laddning av telefoner som stödjer trådlös 
laddning. Perfekt för kontorsarbetsplatsen eller 
hemmakontoret.
Armaturen är enkel att dimra tack vare de 
smarta touchknapparna med tydliga symboler. 
Likaså justerar man färgtemperaturen i fyra 
nivåer, från varmvitt till kallvitt ljus. Den 
låga strömförbrukningen om 5W ger en 
miljöanpassad armatur, dessutom finns det 
automatisk avstängningstimer i basen för både 
en och två timmars belysning.
 
Armaturen kopplas till vägguttag med den medföljande adaptern, eller till datorns USB-uttag.
Laddningen av telefonen sker utan avbrott även då belysningen är släckt. Adaptern och sladden kan också 
användas för att ladda telefoner eller andra produkter.
 
Med höga och noggrant utvalda kvalitetsdetaljer såsom LED-komponenter från Samsung, materialval såsom 
aluminium och ABS-plast, säkerställs en produkt med yttersta kvalitet och livslängd.

SUN-FLEX®QLITE™

SPECIFIKATIONER
• Energiåtgång:    5 W
• Teknik:   LGP (Light Guide Panel)
• Ljuskällor:   Samsung
• Färg:    Obsidian black (svartgrå)
    Chrystal white (vit)
• Total armaturlängd:  613 mm
• Basens diameter:  165 mm
• Ljusstyrka:   800 lux
• Dimbar:   Ja, 200, 400, 600, 800 lux
• Färgtemperatur:  2800, 3400, 4500, 5600 K (varmvitt – kallvitt)
• QI-laddare:   Ja
• Laddindikator:  Ja
• Timerfunktion:  Ja, 1 timme alt. 2 timmar
• USB-kompatibel:  Ja. För samtidig användning av lampa och laddare krävs att  
    datorns USB-uttag ger minimum 5 V/15 W
• Sladdlängd:   200 cm
• Väggadapter:   Ja, medföljer
• Bländningsfri:   Ja
• Flimmerfri:   Ja
• Förpackning:   Styckvis, transportförpackning om 20 enheter

Art.nr.:
 • 103105: SUN-FLEX®QLITE™, Obsidian black (GTIN13: 7350042900664)
 • 103100: SUN-FLEX®QLITE™, Chrystal white (GTIN13: 7350042900732)

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.
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