
CROSSIO Solární panel 21W B - česká verze
Péče a bezpečnost

● Solární panel je vodotěsný (IPX4).
● Neťukejte na panel a netřeste s ním.

Popis panelu

Velikost rozloženého panelu 650 x 280 mm

Velikost složeného panelu 280 x 155 x 30 mm

Hmotnost 556 g

Výstup 1x USB-A: max 5 V / 2,4 A, 1x USB-C: max 5 V / 2,4 A

Výkon 21 W

Výkonnost panelu 23 %

Provozní teplota -25 °C až +65 °C

Maximální proudový výstup 5 V / 2,4 A

Certifikace CE, RoHS, FCC

Záruční servis
Zodpovědný servis za tento panel je ILICO.io. Veškeré otázky či komplikace můžete posílat přímo na info@ilico.io.

K rychlému vyřízení reklamace potřebujeme:
● Číslo objednávky a datum, kdy byla závada objevena,
● Popis závady a popis problematické situace, aby servis mohl závadu replikovat.

Záruka se nevztahuje na:
● Závady zjištěné po záruční době,
● Poškození, které je způsobené nevhodným zacházením s panelem,
● Poškození či závady způsobené vodou (IPX4),
● Závady způsobené při převozu či z důvodu nevhodného zacházení nebo z nedbalosti,
● Závady způsobené přírodní katastrofou,
● Kosmetické vady, pokud je funkčnost panelu stabilní,
● Panel, který byl otevřen neoprávněnou osobou.

Podmínky záručního servisu
● Reklamace je možná pouze po předložení dokladu o koupi.
● Způsob řešení reklamace závisí na reklamačním technikovi, a to na základě odborných vyjádření výrobce, dodavatele či

servisu.
● V případě opravy či výměny panelu bude reklamace vyřízena v zákonné lhůtě 30 kalendářních dnů. Při opravě či

výměně může být použita funkční repasovaná součástka z jiného panelu.

Distribuce: ILICO Europe s.r.o., IČO: 06385974

Staňte se členy CROSSIO Clubu

Pro naše zákazníky jsme připravili nový CROSSIO Club, kde s námi můžete sdílet např. fotografie z
cestování s našimi produkty, zúčastnit se soutěží či se stát našimi ambasadory a mít tak jako první
možnost vidět a případně i testovat nové produkty, které budeme postupně uvádět na trh.

CROSSIO Club naleznete na facebook.com/groups/crossio.club


