
Specificaties  
Afmeting : 120 x 79 x 24 mm 
Licht opbrengst     : 7-8  lux omgevingslicht 
      : 30+ lux taak verlichting 
      : ca. 60 lumen op 0.5W 
Oplaadbare batterij    : 3 x AA NiMh –  bestand tot 70 C. graden 
Levensduur batterij : ruim 3 jaar 
Solar cel        : 0.75W Mono crystaline  
Power management    : gepatenteerde Intivation Sunboost IC  
LED      : high power LED’s van Seoul Semicon 
Componenten     : diverse Samsung componenten 
Levensduur solar cel /LED      : ruim 10 jaar 
Behuizing     : recycled  plastic, water bestendig 
        verkrijgbaar in geel en licht grijs 
Handleiding     : full color  
Certificering     : conform UNFCCC richtlijnen, KEMA, CE  
Verpakking                   : per stuk in een full color doosje 
                    24 stuks in 40 x 20 x 14.5 cm  
                    N.W. 5.2 Kg     G.W. 5.7 Kg                   
                                                      kleinere aantallen mogelijk .           
 Opladen  
1 uur laden in de zon (in optimale condities)  = 2 uur  100% licht 
Niet perse loodrecht   laad ook in suboptimale hoek met de zon 
In weer en wind optimaal laden in elk weer type 
Volle batterij =   8 uur 100%  licht 
     = 16 uur   50%  licht 
             = 80 uur   10%  licht 
 
Retail prijs indicatie (EX  BTW, af magazijn in Nederland)  
Elke verkochte WakaWaka zorgt voor 2 x 50% korting op een WakaWaka

voor mensen met een kerosinelamp.  Die kost dan $5,- . + euducatieset
      Voor  prijzen stuur een e-mail naar : advies@ledsdoitnow.nl 
Meer info op 
www.ledsdoitnow.nl 
    

Levertijd       : leverbaar vanaf juli 2012  
Consumenten advies prijs       : € 30,00 (incl. BTW) :   “1 Halen, 2 Helpen”  

 inclusief keycoard & folder
 Specificaties & prijs informatie zijn indicatief 
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Speciale features & accessoires 
Noodsignaal 
 S.O.S.  : knippert door 3 seconden de knop in te drukken 
 
Mobiele telefoon lader (in ontwikkeling)    
Een tweede WakaWaka is in ontwikkeling die praktische elke 
mobiele telefoon rechtstreeks kan laden. iPhone 5 compatible, 
grotere batterij capaciteit en nog efficiënter zonnepaneel.  
(verkrijgbaar: najaar 2012)  
 
4 verschillende lichtstanden     
200%  (schakelt naar 100% na 30 seconden)  
100%  omgevingslicht 
  50%   leeslicht 
  10%   nachtlampje 
 
Automatische besparingsstand 
Met ca. 1 uur licht te gaan, schakelt WakaWaka automatisch 
over naar een lagere lichtstand om energie te besparen.  
 
Key cord (optioneel)  
Een bedrukt key cord maakt WakaWaka nog mobieler.  
 
Klimaat Helden Educatie Programma 
Voor elke WakaWaka die wordt gedistribueerd, zorgt de 
WakaWaka Foundation ervoor dat een scholier in een 
ontwikkelingsland wordt opgeleid tot ´Klimaat  Held´. Ze leren 
over de directe en tastbare voordelen van efficient energie 
gebruik, schoon drinkwater, persoonlijke hygiëne, en recycling.  
De scholieren worden aangespoord om zelf mee te helpen een 
verschil te maken.  

 
 
 
 
Meer extra´s zijn in ontwikkeling.  

 
 

Volg het WakaWaka verhaal: 
http://www.wakawakalight.com 
http://www.wakawakafoundation.org 
http://www.wakawakakidz.org 
http://www.facebook.com/wakawakalight 
http://twitter.com/wakawakalight 
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