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O Aplique de Parede Exterior LED Solar 6W com um design moderno, minimalista e conciso é perfeito para criar 
um ambiente agradável e decorativo com um efeito de iluminação suave, confortável e natural.
Fácil de instalar, este aplique é indicado para uso exterior, podendo utilizar em entradas, estacionamentos, 
portões, terraços, esplanadas, fachadas, vedações, varandas, pátios, pérgulas, entre outros.
Alto fluxo luminoso (135Lm/W), distribui uma luz uniforme ultra brilhante numa área de iluminação de 40 m2. 
Além disso, possui lentes de alta qualidade que permitem uma luz polarizada 140*70°, alcançando uma área 
maior e uma iluminação mais confortável sem encandeamento.
Estrutura resistente em material ABS+PC de alta gama, protegida de raios ultravioleta, à prova de fogo, água e 
pó com grau de proteção IP65.
Possui uma bateria de alta capacidade com proteção contra sobrecargas e descargas e ainda um painel solar 
monocristalino com vidro temperado de elevada conversão e de carregamento rápido.
Uma solução amiga do ambiente, com interruptor ON/OFF e um sensor de movimento para uma melhor gestão 
de energia, permitindo uma utilização mais prolongada.

Características Principais:

- Alto fluxo luminoso (135Lm/W)
- Lentes refletoras de alta qualidade: 
   sem encandeamento = iluminação natural e confortável
- 2 modos de funcionamento, aplicável a circunstâncias distintas
- Painel Monocristalino com vidro temperado para um elevado desempenho: 
   maior durabilidade e carregamento rápido
- Bateria substituível de alta capacidade 
   (Iões de Lítio 3,7V – 3000mAh) com proteção contra sobrecargas
- Sensor de movimento de infravermelhos para uma melhor 
   gestão da autonomia
- Estrutura resistente ABS + PC, com proteção contra raios UV 
   e resistente ao fogo – V0
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REFª W LM K A x B x C EAN.

ASWALL660B 6 800 6000 230 x 97 x 42.70 mm 1 24 5604612722913
ASWALL660P 6 800 6000 230 x 97 x 42.70 mm 1 24 5604612722920


