
Puteți face totul complicat din punct de vedere tehnic - dar nu trebuie să faceți asta. Dacă doriți să vedeți noaptea, puteți face acest lucru cu ușurință cu unul dintre 
felinarele de camping de înaltă calitate. În funcție de model, de setare și de domeniul de aplicare, acestea luminează până la 7 metri și au o durată lungă de viață a 
bateriei datorită tehnologiei LED de ultimă oră.



Coral Lantern Leuchte Lumina Opal

Poate fi folosit în picioare sau agățat. Pot fi agățate în cort oriunde. Baterie Cu difuzoare wireless controlabile, opțiunea de cablu 
Ea are o albă și albastru lumina de noapte. alimentată de 1 x AA (nu este inclusă). audio, funcția de variator cu lumina placuta cu LED-uri, 
Putere 70 lumeni, timp de ardere de 16 ore Cu un comutator de 2 niveluri de luminozitate microfon încorporat pentru ridicarea și preluarea 
·  Dimensiuni 11 x 12 cm (Ø x H) și un cârlig la îndemână. 50 lumeni.alb apelurilor telefonice mobile, ieșire USB pentru încărcarea
· Tip baterie 4 x AA (nu este inclus) ·  Dimensiuni 6 x 10,5 cm (Ø x H) telefonului și totul cu până la 15 ore de redare.

9925016 € 7.95 9919605 € 7.90 ·  Dimensiuni 9,0 x 14,5 cm (Ø x H)
9954365 € 69.95



LED lumina cort Vega BatteryGuard 200 LED Twist +300

Portabil Camping LED Lantern pentru casa, Cu LED-uri pe viață, policarbonat de 360 ° Reîncărcabilă, cu sistem "BatteryLock"
în aer liber și în caz de urgență. baterie Caracteristică de sticlă și baterieGuard. Manta exterioară DuraGuard® pentru rezistența la rupere.
3 x AA (nu este inclus). Putere 200 lumeni, timp de ardere LED-ul cu ton cald cu 300 de lumeni,
·  Dimensiuni 9,7 x 13 / 18,3 cm (Ø x H) 15 ore, iluminat la 7 metri. Domeniul de iluminare de până la 8 metri, timp de ardere
· 21 LED-uri ·  Dimensiuni 8 x 12,5 cm (Ø x H) Încărcare maximă de 9 ore, baterie litiu-ion,
·  180 de lumeni ·  Tip baterie 4 x AA (nu este inclus) inclusiv adaptor de încărcare pentru USB și 230 Volt.
verde 9931869 € 17.99 ·  Dimensiuni 14,7 x 28 cm (Ø x H)

9932121 € 32.90 9930237 € 69.99



Carnelian DC 350 Carnelian DC 600 JouLite Kit 1 Sundaya

Built-in baterie Li cu 2.200 mAh, reîncărcabilă Li-baterie integrată poate fi utilizată prin USB Constă de: 1x Joulite 150 cu integrare
prin cablu de încărcare de 230 V, 3 setări de lumină ca o bancă de alimentare, 3 setări de iluminare Baterie, 1x LED 30 5V, 1x suport pentru sticle, 
reglabil, dispozitiv de suspendare reglabile, suspensie, 600 lumeni 1x încărcător de telefon mobil cu USB și micro USB.
· Dimensiuni 8 x 18 cm (Ø x H) · Dimensiuni 12,5 x 24 cm (Ø x H) · Dimensiuni 5,5 x 15,2 cm (Ø x H)

9931867 € 42.95 9931868 € 53.95 9983721 € 49.95


