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BY A-SOLAR 

Magma Charger 
 AM116   

Stoere universele outdoor-charger én zak/leeslamp in een met rubber-
afwerking. Voorzien van hoog rendement zonnepaneel voor een extra snelle 
laadtijd via zonlicht.  

De zaklamp brand lang dankzij de ingebouwde 2000mAh interne li-polymeer 
batterij, daarnaast zorgt deze krachtige batterij ervoor dat u uw mobiele 
apparaten, zoals bijvoorbeeld een smartphone, tablet of e-book reader, kunt 
opladen zonder dat u afhankelijk bent van netstroom. 

De 4 ingebouwde LED’s geven helder licht en door middel van de verstelbare 
haak is de Magma in een handomdraai neer te zetten of ergens aan op te 
hangen. U kunt hierdoor de Magma als lamp gebruiken om ’s avonds buiten te lezen bijvoorbeeld, 
De haak is tevens handig om de Magma overdag in de juiste positie zetten om optimaal te laten 
opladen via zonlicht. Als extra handige bijkomstigheid is de uitsparing in de haak ook nog 
eens passend om boven op een fles te zetten, handig voor op de camping of in de tuin. 

Deze robuuste Magma charger is oplaadbaar via zonlicht, netstroom en/of USB. 

De Magma charger is bij uitstek geschikt voor buitenactiviteiten, vakanties, hike tochten etc. 
Vanwege het krachtige zonnepaneel en de oplaadbare interne batterij bent u altijd en overal 
verzekerd van voldoende energie voor uw mobiele apparaten én heeft u een zaklamp bij de hand! 

In het kort: 

 Laadt extra snel via zonlicht door hoogwaardig zonnepaneel; 
 Voorzien van handige haak om de oplader in meerdere posities te 

gebruiken; 
 Compleet met ingebouwde zaklamp; 
 Geschikt om smartphone en tablet op te laden. 

 

Technische specificaties 
Artikel AM116 
EAN 8718182271416 
Afmetingen 12x8x1.8cm 
Kleur zwart 
Gewicht 146 gram 
Zonnepaneel 280mA/ 5.5V 
Batterij 2000mAh Li-polymer 
Verpakking Retail Box 
Aansluiting Female USB 
Bijgeleverd  Handleiding 

 USB laadkabel 
 Micro USB connector  
 Ingebouwde zaklamp 


