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Luminária Portátil de Leds com Bateria Recarregável - 24 Leds

DNI 6942

Por Favor: Antes de usar o produto, remova a película protetora que cobre 
o painel de capitação de luz solar a fim de que possa operar normalmente o 
processo de absorção e recarga da bateria. 

 Apresentação

INSTALAÇÃO:

Contém Bateria recarregável

Descartar apenas em local apropriado

ATENÇÃO:

BATERIA
RECICLÁVEL

ATENÇÃO
ATENÇÃO

ATENÇÃO

Luminária  portátil  prática  tipo abajur com  24 LEDs  de luz branca. 
Apresentando elegante perfil sinuoso de fino acabamento em ABS branco.
Funciona mesmo na falta de energia elétrica, podendo  até  ser  utilizada como luz de emergência. 
- Mesas de  escritório, de leitura, cabeceiras e outras. 
- Haste móvel com design moderno e decorativo.
- Possibilita utilização sem fio.
- Dimerizável com exclusivo Botão ‘’Touch’’.
- Recarga através de fonte 5Vdc ou via cabo USB.

Possui haste articulada à base com 
inclinação máxima até 45º.
Para acender, basta pressionar o 
botão Touch (fig.1).
Aplicando um toque no botão Touch, 
a luminária liga, com outro desliga.
Mantendo o botão Touch sempre 
pressionado, vai  alterando  sua 
intensidade luminosa (Dimmer) 
para mais ou para menos. 
A duração da carga da bateria 
dependerá da potência e do tempo 
em que ficar acesa podendo ser de 
aproximadamente 6 horas.

Caso o produto não acenda de  imediato, 
pode estar com baixa carga da bateria.
Pegue o Cabo USB (incluso) e conecte-o 
a uma saída USB ( PC, carregador ou 
fonte de +5Vdc de saída ).
Conecte o plugue da outra extremidade 
do Cabo USB, (fig.2), na base localizada
na parte posterior da luminária (fig.3). 
Tempo de uma recarga completa  é  de 
aproximadamente 4 a 6 horas.

ATENÇÃO:

INFORMAÇÕES TÉCNICAS
Tensão de Entrada: 5Vdc - 500mA 
Bateria Recarregável: 4Vdc Lead-acid / 
600mA (inclusa)
Iluminação: 24 LEDs 
Potência máxima: 1,5W
Temperatura de cor: 5000K
Fluxo Luminoso nominal: 50 Lúmens
Ângulo da haste: inclinação até 45°
Autonomia máxima: até 6 h
Cabo USB para P4 (incluso)

DNI 6942
LUMINÁRIA 

PORTÁTIL DE LEDs

Inclui Bateria Recarregável 
e cabo para conexão USB

LEDs BRANCOS

45°

(fig.1)

(fig.2)
(fig.3)

Botão ‘’Touch’’
(Liga/Desliga e Dimmer) 

Obs.:fonte ou carregador

(não incluso)

PLUGUE : Ø ext 3,50mm

             Ø int 1,35mm

USB 
CABO USB para 

Plugue P4

Este  produto é garantido pelo prazo de 6 meses a partir da data de  emissão da Nota Fiscal  
de compra  contra defeitos de  fabricação. O produto que  apresentar defeito de fabricação  
deverá  ser trocado  na loja em que foi adquirido, juntamente com o Cupom Fiscal de compra 
(ou cópia ),  ficando por conta  do cliente os custos de envio ( ida e volta ). Esta garantia não 
cobre problemas causados por falta de cuidados ou manutenção do produto.

Fig.1

Botão ‘’Touch’’
- Liga

- Desliga

- Ajusta a 

  luminosidade 
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