
 

 

WAKAWAKAPOWER 

 

Super efficiënte LED lamp op zonne-energie met 
oplaadfuctie voor smartphones en USB devices 

Dit is de solar gadget waar velen op gewacht hebben. De super succesvolle 
WakaWaka Light wordt nu gecombineerd met een USB oplaadfunctie voor smart-
phones en tablets. Praktisch alle modellen mobiele telefoons kunnen volledig en 
snel met 1A worden opgeladen, waarna er nog 10 uur LED licht over blijft. Dankzij 
de zonneceltechnologie van het Nederlandse bedrijf Intivation is de WakaWaka 
Power de meest efficiënte telefoonoplader en LED lamp op zonne-energie ter 
wereld. Bovendien is de hij tot wel 200% efficiënter dan de concurrenten, vooral in 
´Nederlandse´ weersomstandigheden. Zelfs op een regenachtige dag laadt de accu 
zich eenvoudig op maar kan de WAKAWAKAPOWER ook extern geladen worden. 

8 uur zon = volle telefoon en tot wel 80 uur licht 

Met donatie voor 2x $5 korting WAKAWAKALIGHT 
voor mensen in Afrika + climatehero 



 

Buy one – help two 

Off-Grid Solutions, het Nederlands bedrijf achter de WakaWaka maakt de beste 
solar lampen ter wereld niet zomaar. Hun missie is om de 1,5 miljard mensen - een 
kwart van de wereldbevolking - die niet zijn aangesloten op het elektriciteitsnet van 
veilig licht te voorzien. Voor elke WakaWaka Power die via ons wordt verkocht 
maken wij het mogelijk dat 2 mensen in Afrika met $ 5 korting een 
WAKAWAKAKLIGHT kunnen kopen. Bovendien krijgt een kind onderwijs over 
duurzaamheid en wordt “climatehero”.  

 

Om niet de helft van hun leven in het donker te zitten, zijn off-grid mensen 
afhankelijk van giftige, dure en super gevaarlijke kerosine lampen. Zij inhaleren 
dagelijks het equivalent van twee pakjes sigaretten aan de smerige rook die hier 
van afkomt. Ook lopen 6 miljoen mensen per jaar zo verschrikkelijke brandwonden 
op. Samen met jou kunnen wij daar wat aan veranderen. Gebleken is dat wanneer 
kerosine lampen door off-grid zonne-verlichting worden vervangen, de schoolcijfers 
van de kinderen drastisch verbeteren en ook de inkomsten van de ouders 
toenemen. Bovendien zijn de brandwonden verleden tijd en kan er binnenshuis 
weer schone lucht worden ingeademd. Tevens wordt verminderd de CO2 uitstoot 
met 80 kg per jaar. De WAKAWAKAprodukten zijn dus mooie relatiegeschenken, 
waarvan ook de minder bedeelden profijt hebben.   

Dus bestel nu je WAKAWAKAPower bij 
www.ledsdoitnow.nl of WWW.LEDitLIGHT.NET 

 

Kerosinelampen veroorzaken 
jaarlijks: 
- 6 miljoen gewonden 
- inhaleren van 2 pakjes      
sigaretten/dag 
- 20 % van inkomen kwijt aan 
kerosine 
- 256 miljoen ton CO2 uitstoot, dit  
  is 50% van verlichting wereldwijd 
- fossiel, niet duurzaam oliegebruik 
- slecht studie licht = slechte 
educatie. Deze gaat omhoog door 
gebruik van solarledlampen. 

Specifications: 
121 x 17 x 78 mm ,. 200 grams  

500 mAh micro USB in & 1A USB out  
LED : 0.5W A-brand, 120 lumen/Watt  

Indicators : 4 battery indicator LED’s  
1 solar charge LED  

1 USB charge indicator LED  
Battery : 2200 - 2650 mAh LiPo  

Solar cell : 22% efficiency Sunpower cell  
Power management : patented Intivation 

SNBST3 chip  
Housing : recyclable ABS, ruggedized,  

Quality : UNFCCC compliant, CE  

Warranty : 1 year 

8h sun charging = 20h 100% 40h 
50% 80h 25% , SOS function 


