
FlinQ Solar LED 
Lichtslinger

Belangrijkste specifi caties

In het kort

� Lichtslinger op zonne-energie
� Inclusief afstandsbediening voor eenvoudige controle
� IP44 Spatwaterdicht, ook voor buiten gebruik
� Duurzame, plastic huizing is volledig corrosievrij
� 10 lichtbulbs zorgen voor een uniek sfeerlicht

De Solar Licht Slinger van FlinQ kun je overal ophangen 
waar je wilt. Je hebt namelijk geen stroomaansluiting nodig 
om een gezellig sfeertje te creëren. Plaats het solar paneel 
op de muur of in de grond en de zon doet de rest. Het solar 
paneel staat van zichzelf in de meest effi  ciënte houding, 
waardoor je je geen zorgen hoeft te maken of het apparaat 
genoeg zonlicht oppakt.

Met de meegeleverde afstandsbediening bedien je de 
verschillende functies van de lichtjes. Pas bijvoorbeeld 
de helderheid van de lichtkleur aan, of stel een timer in. 
Zo bepaal je wanneer het licht aan gaat en wanneer het 
genoeg is geweest. De afstandsbediening kun je tot op 
wel 10 meter van de lichtslinger gebruiken. Ook zonder 
de afstandsbediening kun je overigens de lichtslinger 
bedienen, namelijk op de adapter zelf.

Adres
FlinQ Commerce
Eemweg 74
3755 LD Eemnes

Contact
www.fl inqproducts.nl
info@fl inqproducts.nl
+31 35 78 59 353

Kvk: 68579756
BTW: NL857505361B01
Rek: NL16INGB0007422560

€79,95

Kleur(en)

Aantal lampen 10

Maximale lengte 8 meter

Timer Ja

Dimbaar Ja

Afstandsbediening Ja

EAN code 8720168684486

Productnummer: FQC8214
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Adviesprijs
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Zo bepaal je wanneer het licht aan gaat en wanneer het 
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