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Me töötame iga päev selle nimel, et luua 
innovaatilisi, lihtsaid ning kergesti 
kasutatavaid puhta energia tooteid –  
sellepärast me leiutasime LUCI

Luci ütleb TERE!



Tutvu Luci-ga
Väike lamp, mis on kõigist erinev.

Luci on kokkupanduna kõigest 2,5cm, seega 
saad selle endaga igale poole kaasa võtta.

Kompaktne väike lamp

Me leiutasime Luci, meie täispuhutava päikeselambi selleks, 
et abistada neid 1.5 miljardit inimest, kellel puudub tänini 
elekter. Paljudes kohtades lõppeb päikese loojanguga 
võimalus lastel õppida, ettevõtjad peavad töötamise lõpetama, 
naised tunnevad ennast vähem turvaliselt õues jalutades ja 
meditsiiniasutused peavad varem sulgema. Petrooleum lambid 
on levinuimad, kuid nad on ohtlikud, mürgised ja kallid.

Kerge kaal, veekindlus, lihtne kaasas kanda ja valguse eraldus 
kuni 18 tundi ühe laadimisega on Luci roheline, turvaline ja 
taskukohane viis toomaks valgust maailma.
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See on ka kõik. Luci on 
täielikult päikese energial 
töötav, koos sisseehitatud 
laetava akuga, mis kestab 
tunde.

Ainult lisa päikest

Sujuvad disaini omadused teevad Luci 
voolavaks ja siledaks, koos funktsionaalse 
vastupidavusega kõigiks puhkudeks. Lisaks 
on see veekindel, kerge kaaluga ja valguse 
eraldusega kuni 18 tundi ühe laadimisega.

Lamp ei ole kunagi nii hea välja 
näinud
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Laetav: päikesepatarei 
annab kaua kestva 
valguse ühekordse 

laadimisega.

Kerge kaal: kaaludes ainult 
125g, on Luci kokkupanduna 
2.5cm suur – seega saate selle 

igale poole kaasa võtta.



Vastupidav: ideaalne 
kaaslane välitegevusteks.

Veekindel: võta see 
endaga basseini, viska 
see jõkke või valgusta 

vannis käimist.



 
Luci lampi jagatud

 
elu mõjutatud



 
riigis

Meie Anneta Luci programm 
varustab lampidega kohti üle 

maailma, kus neid on enim 
vaja. Anneta Luci maksumus 

on kõigest 14 eurot ja sellega 
saadetakse Luci lamp otse neile, 

kes elavad ilma elektrita.

Rohkem infot balticlight.ee/
efekt

 
VVO klienti



LLuci valgustamas Havasupai koske, Arizona



Luci Lux
Läikiv, modernne &

ilusalt särav.

Saa tuttavaks Luci-ga
Väike lamp, mis on kõigist erinev.

Luci Color
Lõbus, julge & 

täielikult värviline.

Luci Mini Trio
Šikk, kutsuv &

mänguline.

Luci Outdoor 2.0
Ere, veekindel & 

ootamatult karm.

Luci Original
Kerge, vastupidav & lihtne.
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Luci Candle
Soe, hubane &

rahustav,

Luci Color Essence
Pehme, rahustav &

täielikult värske.

Luci EMRG
Kompaktne, 

usaldusväärne &
valmis kõigeks.



Mine kõikjale ja tee kõike 
valgusti
Luci Original on meie klassikaline üldkasulik valgusti. 
Ere, kompaktne ja kaasaskantav kõigis olukordades – 
matkale minnes, reisides ja maja ümber tööd tehes. 
Täielikult päikeseenergial töötav, roheline ning kindel 
valgusallikas kõikjal, kus Te seda soovite.

Luci Original:



Luci Original

Täispuhutav päikeselamp

• Latern & taskulamp
• Kestab kuni 12 tundi
• Aku laetatavuse näidik
• Kerge, vastupidav ja veekindel
• Patareisid pole vaja – ainult päikest.

TEHNILISED ANDMED
• Mõõdud: Kõrgus 10.8 cm, diameeter 12.7 cm
• Kompaktne: Kokku panduna 2.5cm
• 3 režiimi: ere, super ere, 1sek vilumine
• 10 äärmiselt eredat LED-i
• 50 luumenit
• Kõrge kasuteguriga päikesepaneel
• Aku laetatavuse näidik
• Kerge: 125g
• Veekindel: IP67 klass
• Töötemperatuur: -10ºC – 50ºC
• Kanderihm

LAADIMINE
• Kestab kuni 12 tundi eredal režiimil
• Laeb ennast 7 tunniga otseses päikesevalguses
• Laetav liitiumioonaku: üle 300 elutsükli
• Ülelaadimise ja –kuumenemise kaitse
• Ülekoormuse ja lühise kaitse

MATERjAL
• Ftalaadi vaba, veekindel ümbris. Loodud vastupidama 
karmides oludes ja ei muutu aja jooksul kollaseks.

S/N: 1001-004

Ideaalne...
• Veranda/tagaaia valgustamiseks
• Telkimiseks ja looduse avastamiseks
• Voolukatkestusteks ja hädaolukordadeks
• Reisimiseks/matkamiseks
• Kõikjale, kus vajad lisavalgust

ÜMBRIS & 6-TK KOMPLEKT
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Koopa uuringud 
Papuas Uus Guineas
2015. aastal Detsembris Iirlaste poolt juhitud meeskond, mis 
koosnes 14st koopauurijast, läks uurimisreisile Papuasse Uus 
Guineasse Lõuna mägismaa provintsi selleks, et kaardistada 
koopaid ja maa-aluseid jõgesid tõeliselt tähelepanuväärses kohas: 
Mount Bosavis – täielikult avastamata (ja õnneks kustunud) 
vulkaan. Tulevase UNESCO maailmapärandi alana on Mount 
Bosavi üks viimaseid järelejäänud metsikuid kohtasid maailmas. 
Uurijad ei läinud sinna aga üksi. Kuigi pagasimaht oli piiratud, 
võtsid nad kaasa nii palju Luci valgusteid, kui nad suutsid kanda. 
Jätkub leheküljel 16…..





Uurijad võtsid valgustid endaga kaasa
tkahel peamisel põhjusel: paremaks 
koopakäikude uurimiseks ja veel tähtsamal 
põhjusel selleks, et need annetada kohalikule 
Kosuale, kes elab nädalase teekonna kaugusel 
lähimast linnast ning kellel puudub täielikult 
juurdepääs elektrile. Järgneb meeskonna 
liidri Stephen Readi ekspeditsiooni kirjeldus.     

Mapping caves in Papua New Guinea



Ekspeditsiooni meenutus ~
    Mount Bosavi asub rikkumatu Suure Paapua 
platoo vihmametsa Kikori jõekonna südames. 
Olles umbes 4 km lai ja 1 km sügav, on see koduks 
suurele arvule liikidele, kes olid alles hiljuti avalik-
kusele teadmata. Reisiks valmistumine võttis aega 
18 kuud. Kuna enamus meie marsuudist oli maad 
pidi läbimatu, reisisime tihti väikeste purilen-
nukitega. Viimasel lõigul Fogomai-iu külas pidime 
maanduma murukattega lennuväljale. Fogomai-iu 
küla asub vulkaani idapoolsel küljel. Tänu kõr-
valisele asukohale on Kosua rahvas, kes nimetavad 
Fogomai-iud enda koduks, elanud täielikus iso-
latsioonis muust maailmast peaaegu terve nende 
eluaja. Kuigi on võimatu üldistada tervet kogukon-
da, leidsime nad olevat väga sõbralikud, vastuvõt-
likud ja uhked oma ajaloo üle koos oma teadmiste 
ja austusega ümbritseva keskkonna vastu. Hõimu-
pealikud võtsid meid vastu „laula-laula“-ga, mis on 
siiras žest näitamaks sõprust ja lahkust ning mida 
esitatakse tihti rahu hoidmis eesmärgil naaber-
hõimudele. Selga saanud tseremoonia riietuse, 
mis oli tehtud sulgedest, looma nahkadest ja ro-
hust, värvisid mehed enda kehad ning tantsisid 
ja laulsid Kundu trummide saatel. Kuigi meie reisi 
peamine eesmärk oli uurimuslik, siis teine eesmärk 
oli meie võõrustajate kõikvõimalik abistamine. 
Lopsakas ekvatoriaalne kliima tagab rohkelt toitu, 
aga sama ei saa öelda elektri, meditsiini ja hariduse 
kohta. Maastik on kõrvaline ja vaenulik – lähim linn 
on nädalase jalgsiteekonna kaugusel ja Kosuad ei 
saa praktiliselt mingisugust välisabi valitsuselt või 
VVO-lt. Kaalu piirangute tõttu tuli meil hoolikalt 
valida, mida me džunglisse kaasa saime võtta, aga 
väiksed ja kerged Luci valgustid aitasid oluliselt 
kohalike peresid. Meie endi omad teenisid meid 
hästi, valgustades telklaagreid öösiti, andmete 
kogumist õhtuti, esmaabi andmist, õhtusöögi 
valmistamist ning ka „laula-laula“ rituaale. Me jagu-
nesime väikesteks tiimideks ning seiklesime tunde 
tihedas vihmametsas, et jõuda koobasteni. Kõik 
koopad olid imetlusväärsed, mõned nii suured, et 
seal saaks lennukiga läbi lennata, mõned maa-al-
uste jõgedega. Enamus neist on koduks lindudele 
ja puuvilja nahkhiirtele (keda kutsutakse lenda-
vateks rebasteks) ning muidugi stalagmiitidele, 
stalaktiitidele ja teistele imepärastele koopa moo-
dustustele. Jõulude ja aastavahetuse ajal liikusime 
me võimalikult kaugele, sügavale tihedasse asus-
tamata Darai platoo metsa. Me vaatlesime kokku 
üle 8 km kaardistamata käike, 36 koobast ja üle 20 
dokumenteerimata koopasüsteemi ning see kõik 
on ainult jäämäe tipp. Õnneks suutsime hoiduda 
tõsistest haigustest ja vigastustest. Me ei jõua ta-
gasi minekut ära oodata! - Stephen Read
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Valgus sinu sisemisele 
avastajale
Luci Outdoor 2.0 on mõeldud seiklejatele. Kergus, 
veekindlus ja super ere valgus, olles kokku panduna 
ainult 2.5 cm kõrge, jätab ta sulle piisavalt ruumi 
telkimis-, matka-ja ronimisvarustuse jaoks. Äärmiselt 
vastupidava ja täielikult päikeseenergial töötavana on 
Luci Outdoor 2.0 sobilik igaks puhuks, olenemata kui 
kaugele välja sa kaardilt lähed.

Luci Outdoor 2.0:



TEHNILISED ANDMED
• Mõõdud: Kõrgus 10.8 cm, diameeter 12.7 cm
• Kompaktne: Kokku panduna 2.5cm
• 4 režiimi: madal, ere, super ere, 1sek vilkumine
• 10 äärmiselt eredat LED-i
• 65 luumenit
• Kõrge kasuteguriga päikesepaneel
• Aku laetatavuse näidik 
• Kerge: 125g
• Veekindel: IP67 klass
• Töötemperatuur: -10ºC – 50ºC 
• Ülemine kanderihm ja reguleeritav alusrihm

LAADIMINE
• Kestab kuni 18 tundi madalal režiimil
• Laeb ennast 7 tunniga otseses päikesevalguses
• Laetav liitiumioonaku: üle 300 elutsükli
• Ülelaadimise ja –kuumenemise kaitse
• Ülekoormuse ja lühise kaitse

MATERJAL
• Ftalaadi vaba, veekindel ümbris. Loodud 
vastupidama karmides oludes ja ei muutu aja jooksul 
kollaseks

Ideaalne...
• Välitegevused nagu matkamine ja 
telkimine
• Mängud ja spordialad nagu jalgrattasõit ja 
suusatamine
• Veealad nagu kanuusõit ja paadisõit
• Rändamine ja seljakotiga reisimine
• Matkamine ja looduse uurimine
• Tormised ilmad ja voolukatkestused

Luci Outdoor 2.0

Täispuhutav päikeselamp

• Kanderihm ja reguleeritav alusrihm
• Kestab kuni18 tundi
• Aku laetatavuse näidik
• Kerge, vastupidav ja veekindel
• Patareisid pole vaja – ainult päikest

S/N: 1023-001

ÜMBRIS & 6-TK KOMPLEKT
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Uus Luci Outdoor 2.0





"Mitte kõik, kes ekslevad 
ei ole eksinud"

J. R. R. Tolkien



Lago Powell, Utah



Nende 
ainuke foto
Buenos Airese fotograaf Federico 
Cabrera ja tema „Nende ainuke 
foto“ projekt küsib lihtsa küsimuse: 
„Mis oleks kui me kõik annaksime 
endast natuke rohkem?“. Oktoobris 
2015. aastal võttis Federico ette 
4000 miili pikkuse jalgrattaretke 
läbi Cordillera de los Ande, tehes 
perepilte ja jagades Luci valgusteid. 

Federico tuli taolise idee peale 
oma eelnevate reiside peal olles. 
Ta märkas tihti turiste kohalike 
pildistamas vähearenenud 
ühiskondadest, pööramata sellele 
olulist tähelepanu. Lisaks märkas 
ta, et enamus neist peredest ei oma 
ühtegi perepilti. Ta loodab, et see 
projekt inspireerib ka teisi rohkem 
endast tagasi andma.
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"Enamustel 
nendest inimestel 
pole trükitud 
mälestust oma 
perest"

Federico Cabrera, 2015
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Maagiline tund iga kell
Luci Lux on meie kõige elegantsem valgusti, mis 
ühendab kaasaskantava valgusti ja modernse 
kodukaunistuse. Pehme sulandunud viimistlusega 
on Luci Lux ideaalne meeleolu valgus – ideaalne 
suvisteks õhtusöögi pidudeks või lõõgastavaks 
vannis käiguks. Soe, ere kuma muudab kõik 
momendid maagilisteks kogemusteks.

Luci Lux:



TEHNILISED ANDMED
• Mõõdud: Kõrgus 10.8 cm, diameeter 12.7 cm
• Kompaktne: Kokku panduna 2.5cm
• 3 režiimi: ere, super ere, 1sek vilumine
• 10 äärmiselt eredat LED-i
• 50 luumenit
• Kõrge kasuteguriga päikesepaneel
• Aku laetatavuse näidik
• Kerge: 125g
• Veekindel: IP67 klass
• Töötemperatuur: -10ºC – 50ºC
• Kanderihm

LAADIMINE
• Kestab kuni 12 tundi eredal režiimil
• Laeb ennast 7 tunniga otseses päikesevalguses
• Laetav liitiumioonaku: üle 300 elutsükli
• Ülelaadimise ja –kuumenemise kaitse
• Ülekoormuse ja lühise kaitse

MATERjAL
• Ftalaadi vaba, veekindel ümbris. Loodud 
vastupidama karmides oludes ja ei muutu aja jooksul 
kollaseks

Ideaalne...
• Kodu valgustamiseks
• Erilisteks puhkudeks ja üritusteks
• Välisteks õhtusöögi pidudeks
• Jooga või spa meeleolu loomiseks
• Basseini ääres istumiseks
• Kergeks lugemiseks/öölambiks

Luci Lux

Täispuhutav päikeselamp

• Soe LED valgus
• Jäine disain
• Kestab kuni 12 tundi
• Aku laetatavuse näidik
• Kerge, vastupidav ja veekindel
• Patareisid pole vaja – ainult päikest

S/N: 1004-004

ÜMBRIS & 6-TK KOMPLEKT
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Kodu kollektsioon



See väike valgus, 
mis teeb majast 
kodu



Valgus, mis 
tekitab meeleolu
Muuda enda ruum rahustavaks 
varjupaigaks koos Luci Candle-
iga, meie kõige kutsuvama 
valgustiga. Sulatatud disain  ja 
rahustav leekiv virvendus lisab 
ZEN-i puudutuse sinu verandale, 
jooga stuudiole või õhtusöögi 
lauale. Kuna see on täielikult 
päikeseenergial töötav ja kestab 
tunde, tagab Luci meelerahu seal, 
kus tavalsed küünlad seda teha 
ei saa. Naudi turvaliselt valguse 
sooja merevaigust kuma vannis, 
magamistoas või raamaturiiulil – 
isegi laste ja loomade läheduses.

Luci Candle:



TEHNILISED ANDMED
• Mõõdud: Kõrgus 10.2 cm, diameeter 10.2 cm
• Kompaktne: Kokku panduna 3.2cm
• 3 režiimi: küünla virvendus, hämar, ere
• 1 merevaigu LED
• 25 luumenit
• Kõrge kasuteguriga päikesepaneel
• Aku laetatavuse näidik
• Kerge: 63g
• Veekindel: IP67 klass
• Töötemperatuur: -10ºC – 50ºC
• Kanderihm

LAADIMINE
• Kestab kuni 12 tundi
• Laeb ennast 8 tunniga otseses päikesevalguses
• Laetav liitiumfosfaat aku, rohkem kui 3000 tsüklit
• Ülelaadimise ja –kuumenemise kaitse
• Ülekoormuse ja lühise kaitse

MATERjAL
• Ftalaadi vaba, veekindel ümbris. Loodud 
vastupidama karmides oludes ja ei muutu aja jooksul 
kollaseks.

Ideaalne...
• Hubase meeleolu tekitamiseks kodus
• Jooga või spa meeleolu tekitamiseks
• Lõõgastavaks vannis käiguks
• Erilisteks puhkudeks ja üritusteks
• Elegantsuse lisamiseks õhtusöögilauas
• Pehmeks õhtutuleks

Luci Candle

Täispuhutav päikeselamp

• Pehme merevaigune kuma
• Miimika ja küünla virvendus
• Jäine disain
• Kestab kuni 12 tundi
• Kerge, vastupidav ja veekindel
• Patareisid pole vaja – ainult päikest.

S/N: 1010-001

ÜMBRIS & 6-TK KOMPLEKT
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Muuda värvi, muuda 
meeleolu
Milleks leppida ühe värviga, kui sul on võimalik 
saada 8 värvi? Luci Color annab sulle võimaluse 
valida meeleolule vastav värv või vahelduv 
värvide kamma. Viska see basseini, võta see 
kaasa kontsertile või muuda lapse vanniskäik 
lõbusaks. Parim vahend ühikatoa kaunistamiseks 
ja selleks, et viia oma pidu teisele tasandile. Elu 
pole kunagi näinud nii värviline.

Luci Color:



TEHNILISED ANDMED
• Mõõdud: 10.8 cm kõrge, 12.7 cm diameeter
• Kompaktne: Kokku panduna 2.5 cm
• 8 suurepäraast tooni, pluss värvi tsükli režiim
• 10 eredat LED-i
• 50 luumenit
• Kõrge tootlikkusega päikesepaneel
• Aku laetatavuse näidik
• Kerge kaal: 125g
• Veekindel: IP67 kaitseaste
• Töötemperatuur: -10ºC – 50ºC
• Kanderihm

LAADIMINE
• Kestab kuni 6 tundi igal režiimil
• Laeb 7 tunniga otsese päikesevalguse käes
• Laetav liitiumioonaku: >300 tsüklit
• Ülelaadimise ja –kuumenemise kaitse
• Ülekoormuse ja lühise kaitse

MATERJAL
• Ftalaadi vaba, veekindel ümbris. Loodud 
vastupidama karmides oludes ja ei muutu aja 
jooksul kollaseks.

Ideaalne...
• Värvi lisamiseks 
• Basseini pidudeks
• Õige peomeeleolu tekitamiseks
• Ühikatoa kaunistuseks
• Lastega vannis käimiseks

Luci Color

Täispuhutav päikeselamp

• 8 unikaalset värvi pluss tsükkel režiim 
(punane, roheline, sinine, lilla, kollane, 
tsüaan, oranž, valge)
• Läikiv viimistlus
• Kestab kuni 6 tundi
• Aku laetatavuse näidik
• Patareisid pole vaja – ainult päikest

S/N: 1003-004

ÜMBRIS & 6-TK KOMPLEKT
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Luci entusiastid lisamas 
värvi oma seiklustele

@supertubes



@shainajoy

@supertubes @beardslyriver

@mattstauble

@kbish80



Uued värsked 
värvid
Avasta meie viimast värviskaalat koos maheda ja elegantse 
Luci Color Essence-iga. Kasutades tsükli režiimi või valides ühe 
kindla, loob Essence rahuliku atmosfääri meelelahutuseks, 
lugemiseks ja lõõgastavateks õhtuteks

Luci Essence:



TEHNILISED ANDMED
• Mõõdud: 10.8 cm kõrge, 12.7 cm diameeter
• Kompaktne: Kokku panduna 2.5 cm
• 8 suurepäraast tooni, pluss värvi tsükli režiim
• 10 eredat LED-i
• 50 luumenit
• Kõrge tootlikkusega päikesepaneel
• Aku laetatavuse näidik
• Kerge kaal: 125g
• Veekindel: IP67 kaitseaste
• Töötemperatuur: -10ºC – 50ºC
• Kanderihm

LAADIMINE
• Kestab kuni 6 tundi igal režiimil
• Laeb 7 tunniga otsese päikesevalguse käes
• Laetav liitiumioonaku: >300 tsüklit
• Ülelaadimise ja –kuumenemise kaitse
• Ülekoormuse ja lühise kaitse

MATERJAL
• Ftalaadi vaba, veekindel ümbris. Loodud 
vastupidama karmides oludes ja ei muutu aja 
jooksul kollaseks.

Ideaalne...
• Värvi lisamiseks igasse ruumi
• Lugemiseks ja õhtutuleks
• Õhkkonna tekitamiseks jooga stuudios 
ja spas
• Erilisteks puhkudeks ja sündmusteks
• Rahustavaks vannis käiguks

Luci Color Essence

Täispuhutav päikeselamp

• 8 unikaalset värvi pluss tsükkel režiim 
(lavendel, lilla, taevasinine, puuder, 
münt, laim, korallkollane, roospunane)
• Tuhm sile disain
• Kestab kuni 6 tundi
• Aku laetatavuse näidik
• Patareisid pole vaja – ainult päikest

S/N: 1024-001

ÜMBRIS & 6-TK KOMPLEKT
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Ümbritse end 
värviga
See kolme osaline kollektsioon nelja unikaalse tooni 
ja pehme sileda disainiga tekitab meeleolu nii erilise 
sündmuse tähistamisel, kui ka  lõõgastudes pärast 
rasket päeva.

Luci Essence Mini Trio:



TEHNILISED ANDMED
• Mõõdud: 10.2 cm kõrge, 10.2 cm diameeter
• Kompaktne: Kokku panduna 3.2 cm
• 4 värvivalikut, pluss värvi tsükli režiim
• 1 ere LED
• 25 luumenit
• Kõrge tootlikkusega päikesepaneel
• Kerge kaal: 63g
• Veekindel: IP67 kaitseaste
• Töötemperatuur: -10ºC – 50ºC
• Kanderihm

LAADIMINE
• Kestab kuni 6 tundi igal režiimil
• Laeb 8 tunniga otsese päikesevalguse käes
•  Laetav liitiumioonaku: >3000 tsüklit
• Ülelaadimise ja –kuumenemise kaitse
• Ülekoormuse ja lühise kaitse

MATERJAL
• Ftalaadi vaba, veekindel ümbris. Loodud 
vastupidama karmides oludes ja ei muutu aja 
jooksul kollaseks.

Ideaalne...
• Kodu värvilisemaks tegemiseks
• Lugemiseks ja õhtutuleks
• Õhkkonna loomiseks jooga stuudios ja 
spas
• Erilisteks puhkudeks ja sündmusteks
• Pulma kinkideks, laste sünnipäevaks, 

Luci Color Essence Mini Trio

Täispuhutav päikeselamp

• 4 värvivalikut pluss tsükkel režiim (lilla, 
taevasinine, münt, korallkollane)
• Tuhm sile disain
• Kestab kuni 6 tundi
• Patareisid pole vaja – ainult päikest.

S/N: 1024-002

MINI TRIO & ÜMBRIS
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Valgus, mis kaitseb 
sinu seljatagust
Luci EMRG on tasku suurune 
latern, taskulamp ja hädaolukorra 
valgusti ühes. Vajades ainult 
päikesevalgust selleks, et püsida 
laetuna, on Luci EMRG kõige 
usaldusväärsem valgusti säramaks 
läbi tormi, voolukatkestuste ja 
auto probleemide korral ning 
teistes olukordades, kus hädasti 
valgust on tarvis. Kerge kaaluga, 
veekindel ja äärmiselt vastupidav 
– pista see endale kotti, hoia seda 
autos ning hädaabi kotis. 

Luci EMRG:



TEHNILISED ANDMED
• Mõõdud: 10.2 cm kõrge, 10.2 cm diameeter
• Kompaktne: Kokku panduna 3.2 cm
• 4 režiimi: ere, super ere, 1sek vilkuv ja S.O.S
• 3 eredat valget LED-i ja 1 punane ere LED
• 25 luumenit
• Kõrge tootlikkusega päikesepaneel
• Kerge kaal: 63g
• Veekindel: IP67 kaitseaste
• Töötemperatuur: -10ºC – 50ºC
• Kanderihm

LAADIMINE
• Kestab kuni 7 tundi igal režiimil
• Laeb 8 tunniga otsese päikesevalguse käes
• Laetav liitiumioonaku: >3000 tsüklit
• Ülelaadimise ja –kuumenemise kaitse
• Ülekoormuse ja lühise kaitse

MATERJAL
• Ftalaadi vaba, veekindel ümbris. Loodud 
vastupidama karmides oludes ja ei muutu aja jooksul 
kollaseks

 Ideaalne...
• Hädaabi koti täiendamiseks
• Tormideks ja voolukatkestusteks
• Teeäärseteks probleemideks
• Telkimiseks ja looduse uurimiseks
• Igal pool kasutamiseks, kus on vajalik 
lisa tuli

Luci EMRG

3-in-1 Täispuhutav päikeselamp

• Latern, taskulamp ja hädaolukorra 
valgusti
• S.O.S Morse kood
• Kestab kuni 7 tundi
• Kerge kaal, vastupidav ja veekindel
• Patareisid ei ole vaja – ainult päikest

S/N: 1005-004

ÜMBRIS & 6-TK KOMPLEKT
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Ettevõtjad saavad olla 
kauem produktiivsed

Vähem CO2 pääseb 
atmosfääri. Iga aasta säästab 

Luci 320 kg, see tähendab 
et Luci valgustid on 

säästnud 563 000 tonni CO2 
praeguseks!

Me teeme asju natuke teisiti – mida rohkem 
me müüme, seda rohkem saame valgust 
jagada neile, kes seda enim vajavad.

That little light, 
that



Lapsed saavad õppida 
ja mängida õhtuti

meditsiiniasutused 
saavad olla pimedas 

avatud.

 Pered säästavad raha 
ja hoiavad kodud 

turvalistena asendades 
petrooleum lambid 

Luci omadega



Haridus
Luci lambid aitavad klassiruume 
valgustada, selleks et lapsed 
saaksid lugeda ja õppida. Me 
töötame selle nimel, et valgustid 
jõuaksid võimalikult paljudesse 
kätesse üle maailma, et lastel oleks 
õhtuti võimalik õppida. Hiljuti 
hakkasime koostööd tegema 
organisatsiooniga „Kathmandu 
lapsed“, selleks et pakkuda valgust 
neile, kes said kannatada 2015 
aasta maavärinas. Ühe kuu jooksul 
koguti üle 500 valgusti!

Loe rohkem: mpowerd.com/bright-ideas



"Me oleme otseses mõttes näinud, kuidas 
Luci valgustab teisel pool maakera asuvate 
laste nägusid ning nende tulevikku – see on 
imeline kogemus."

Jami Saunders, Kathmandu lapsed



4 värvivalikut + 
tsükkel režiim 

1 LED
25 luumenit

63 g

8 tundi otsese 
päikese käes

6 tundi igal 
värvil

4 režiimi: ere, 
super ere, 1sek 
vilkuv ja S.O.S

8 unikaalset 
värvi + tsükkel 

režiim 

3 režiimi: ere, 
super ere, 1sek 

vilumine

4 režiimi: 
madal, ere, 

super ere, 1sek 
vilkumine

3 režiimi: ere, 
super ere, 1sek 

vilumine

12 tundi eredal 
režiimil

7 tundi otsese 
päikese käes

10 LEDi
50 luumenit

4 LEDi
25 luumenit

125g 69 g

LEDid

Režiim

Kaal

Laadimine

Kestvus

1 sek taimer, olles 
vilkuval režiimil

Taskulamp

Aku laetatavuse 
näidik

Näitajate võrdlus

Kõik Lucid on veekindlad, töötavad temperatuuril -10ºC – 50ºC, ja 
neil on ühe aastane garantii.

Luci
Original

Luci
Outdoor 2.0

Luci
Lux

Luci
Color

Luci
Color 

Essence

10 LEDi
65 luumenit

10 LEDi
50 luumenit

10 LEDi
50 luumenit

125g 125g 125g

7 tundi otsese 
päikese käes

7 tundi otsese 
päikese käes

7 tundi otsese 
päikese käes

8 tundi otsese 
päikese käes

18 tundi 
madalal 
režiimil

12 tundi eredal 
režiimil

6 tundi igal 
värvil

7 tundi eredal 
režiimil
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Luci Color 
Essence Mini 

Trio

Luci
EMRG

8 unikaalset 
värvi + tsükkel 

režiim 

10 LEDi
50 luumenit

125g

7 tundi otsese 
päikese käes

6 tundi igal 
värvil

3 režiimi: 
küünla 

virvendus, 
hämar, ere

1 LED
25 luumenit

63 g

8 tundi otsese 
päikese käes

12 tundi eredal 
režiimil

Luci
Candle



Moodul müügistend
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45 cm

31
 c

m

152 cm

Moodul müügstend
• Segatud tooted või üksik toode
• Päis: 45 cm (w) x 25 cm (h) x 7 cm (d)
• Torn: 45 cm (w) x 127 cm (h) x 7 cm (d)
• Hoidikud: 31 cm. Kannab 48 toodet
• Jalus: 45 cm (w) x 31 cm (d)LUCI® INFLATABLE SOLAR LIGHT

Modular Floor Display

HEADER
18” w x 10” h x 3” w

TOWER
18” w x 50” h x 3” w

12 5” pegs 
(holds 48 units)

FOOTER
18 w x 12.5” d

MIXED SKUs DISPLAY SINGLE SKU DISPLAY

Meie moodul müügistend on loodud olema kompaktne ja dünaamiline viis näitamaks Luci 
lampide võimalusi väiksel pinnal. Nagid hoiavad kuni 48 toodet.



"Mäed kutsuvad ja ma 
pean minema"

John Muir



Me usume, et koos suudame me teha rohkem. Kui 
oled huvitatud meiega koostööd tegemast, siis 

võta meiega ühendust info@balticlight.ee.



#LightUpLife

Baltic Light OÜ | +372 53973153| info@balticlight.ee
Külasta ka meie kodulehte www.balticlight.ee


