
 

 אנרגיה מתחדשת וברת קיימא                                                             

usbeלכן אינו דורש כל חיבור לרשת החשמל או כל חיבור , הוא לגמרי אוטומטי.  הינו מטען סולארי למכשירים ניידים
 .הוא עובד רק בעזרת אנרגיה סולארית ותוכנן כדי להוסיף ערך לכל מקום ציבורי. חיצוני אחר

USBסטנדרטי לטעינת אנרגיה  

הינו אורך החיים המוגבל ןהיחסית , אחד החסרונות העיקריים של מכשירים אלה. לרוב האנשים טלפון סללוארי, כיום

 כל אחד יכול להטעין את המכשיר usbe- עם ה. היוצרים מצבים לא נעימים של חוסר יכולת לתקשר, קצר של הסוללה
 .פשוטה ונוחה, הנייד שלו במקום ציבורי ובדרך קלה
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Tel.  04-8525244 
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 עם ציפוי עשיר באבץ B2 304 AISIחלד -פלדה אל: מבנה
 .נוגד קורוזיה עם צבע יסוד מאפוקסי

 

 Azko Mobel D1000 : צבע

 

 65IPקריסטלי מוגן - מונוW30: פנל סולארי

 

  ממוגן12V 6Ay: קונטרולר לטעינה

 

 12V 18Ah: סוללה

 

USB :4 קונקטורים MUSB 

 

עשויים מפורמייקה במגוון : מושבים בצורת תלתן ושולחן
 .גימורים וצבעים

 

מ כולל דפוס משי " מ4פוליקרבונט שקוף בעובי : מטריה
 .LEDדיגיטלי ותאורת 

 

עם ציפוי עשיר באבץ נוגד קורוזיה . S275JRפלדה : מבנה
 .עם צבע יסוד מאפוקסי

 

 Azko Mobel D1000 : צבע

 

 65IPקריסטלי מוגן - מונוW30: פנל סולארי

 

  ממוגן12V 6Ay: קונטרולר לטעינה

 

 12V 18Ah: סוללה

 

USB :4 קונקטורים MUSB 

 

עשויים מפורמייקה במגוון : מושבים עגולים ושולחן
 .גימורים וצבעים

 

 .מ כולל דפוס משי" מ4פוליקרבונט שקוף בעובי : מטריה
 

 מושבים רק בדגם קלאב*
 

עם ציפוי עשיר באבץ נוגד קורוזיה . S275JRפלדה : מבנה
 .עם צבע יסוד מאפוקסי

 

 Azko Mobel D1000 : צבע

 

 65IPקריסטלי מוגן - מונוW30: פנל סולארי

 

  ממוגן12V 6Ay: קונטרולר לטעינה

 

 12V 18Ah: סוללה

 

USB :4 קונקטורים MUSB 

 

 עשויים מפורמייקה במגוון גימורים וצבעים: שולחן עגול

 

  מטרים2.2עשויה מסכך אמיתי בקוטר : מטריה

 
 

בדקו את מבחר דגמי הפנים שלנו 
 למרכזי קניות ומרחבים פנימיים
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 מ"אור הנדסת תאורה בע-מגדל
 

 חיפה, 35טשרניחוסקי 

 

 04-8525244.   טל

 

 04-8525245: פקס

 

 david@migdal-or.org :מייל
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