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C
Ad
Juc
să 
oloraţi-vă universul cu lumină
uceţi o varietate de lumini colorate în camera copilului dvs. cu LivingColors Micro Planes. 
ăuş, conceput pentru copii şi beneficiind de comenzi uşoare pe produs, nu trebuie decât 
îl porniţi, să selectaţi una dintre cele 64 de culori şi să vă lăsaţi imaginaţia să prindă viaţă!

Pentru momente jucăușe
• Produs special conceput pentru copii
• Puteţi schimba cu ușurinţă culoarea prin comanda de pe produs

Lăsaţi-le imaginaţia să prindă viaţă
• Luminaţi-vă imaginaţia și alegeţi din 64 de culori diferite
• Și mai multă distracţie cu modul automat de schimbare a culorilor

Adormirea copilului dvs. n-a fost niciodată mai ușoară
• Efect plăcut de lumină difuză



 Concepută pentru copii

LivingColors Micro Planes aduce o varietate de 
lumini colorate în camera copilului dvs. și a zonei de 
joacă. Conceput special pentru copii, LivingColors 
Micro Planes poate crea cu siguranţă momente 
jucăușe.

Efect plăcut de lumină difuză

Cu efectul de lumină difuză oferit de LivingColors 
Micro Planes, culorile se îmbină natural și pot crea o 
atmosferă relaxantă. Copilul dvs. poate alege 
culoarea preferată care să-l însoţească într-o noapte 
plină de vise colorate.

Modul automat de schimbare a culorii

Apăsaţi pe butonul pornit/oprit timp de 5 secunde și 
lăsaţi restul în seama LivingColors Micro Planes, care 
vă va prezenta întreaga gamă de culori automat.

Alegeţi din 64 de culori

Lăsaţi-le imaginaţia să prindă viaţă! Copilul dvs. poate 
selecta propria culoare preferată dintre cele peste 
64 de opţiuni de culoare diferite.

Comandă pe produs

Prin atingerea și glisarea pe banda de culoare de pe 
produs, copilul dvs. poate selecta foarte ușor fiecare 
culoare dorită. Puteţi picta camera cu lumini colorate 
extrem de ușor și incredibil de distractiv.
717045316

Specificaţii
Design și finisare
• Material: materiale sintetice
• Culoare: multicolor

Caracteristici/accesorii suplimentare 
incluse
• Comutator pornit/oprit pe articol
• Adaptată perfect pentru crearea unei ambianţe
• Schimbarea culorii (LED)
• Efect de lumină difuză

Dimensiunile și greutatea produsului
• Înălţime: 16,8 cm
• Lungime: 12,3 cm
• Lăţime: 12,3 cm
• Greutate netă: 0,269 kg

Specificaţii tehnice
• Sursă de alimentare reţea: Interval 100 V - 240 V, 

50 - 60 Hz
• Număr de becuri: 1
• Putere bec inclusă: 4,7 W
• Lumină totală generată - corp de iluminat: 50 lm
• LED
• Cod IP: IP20, protecţie împotriva corpurilor mai 

mari de 12,5 mm, fără protecţie împotriva apei
• Clasa de protecţie: III -tensiune foarte joasă sigură

Service
• Garanţie: 2 ani

Dimensiunile și greutatea ambalajului
• Înălţime: 16,8 cm
• Lungime: 12,3 cm
• Lăţime: 12,3 cm
• Greutate: 0,813 kg

Diverse
• Concepută special pentru: Camera copiilor, 

Cameră de zi și dormitor
• Stil: Scump
• Tip: Lampă de masă
•
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