
 

 

Philips Disney
Lampă de masă

1 set de lumânări cu Rapunzel
alb
LED

71711/03/16
Coloraţi-vă universul cu lumină
Coloraţi-vă universul cu lumină utilizând Candle Princess Rapunzel. Fabricată pentru copii, din 
plastic durabil şi sigur, aceasta dă frâu liber magiei cu uşurinţă, doar înclinând-o cu mâna. Acum, 
conferiţi un efect de lumină blândă de lumânare fiecărui moment de joacă sau de imaginaţie!
Lăsaţi-le imaginaţia să prindă viaţă
• Produs special conceput pentru copii
• Fabricat din plastic rezistent
• Aduceţi magia în cameră cu strălucirea delicată a lumânării cu LED

Magia poate fi pornită cu ușurinţă
• Înclinaţi lumânarea pentru a aprinde LED-ul din interior
• Încărcare ușoară prin USB



 Pentru copii

Special concepută pentru copii, lumânarea cu LED 
poate aduce cu siguranţă un univers de lumină în 
dormitorul copilului dvs., oferindu-i un timp de joacă 
sigur și confortabil.

Efect cald și delicat de lumânare

Lumânarea cu LED oferă un efect cald și delicat de 
lumânare cu pâlpâiri ușoare. Perfectă pentru a aduce 
magia și distracţia în fiecare clipă de joacă.

Înclinaţi pentru a aprinde

Lăsaţi-le imaginaţia să prindă viaţă! Este ușor să 
porniţi magia prin simpla rotire a lumânării. Lumina 

LED din interior se va aprinde și se va stinge cu 
fiecare înclinare.

Se încarcă prin USB

Încărcaţi-vă lumânarea cu LED simplu și sigur cu 
ajutorul cablului USB furnizat. Odată încărcată, 
lumânarea cu LED poate lumina imaginaţia tuturor 
timp de până la 10 ore.

Plastic rezistent

Lumânarea cu LED este realizată din plastic rezistent. 
Robusta lumânare este tovarășul sigur de joacă al 
copilului dvs.
717110316

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

Caracteristici/accesorii suplimentare 
incluse
• Comutator pornit/oprit pe articol
• LED integrat
• Adaptată perfect pentru crearea unei ambianţe
• Bază pentru încărcător inclusă
• Portabil

Dimensiunile și greutatea produsului
• Înălţime: 10 cm
• Lungime: 6,5 cm
• Lăţime: 6,5 cm
• Greutate netă: 0,220 kg

Specificaţii tehnice
• Sursă de alimentare reţea: 12 V, 50 Hz
• Număr de becuri: 4
• Putere bec inclusă: 0,06 W
• Lumină totală generată - corp de iluminat: 5 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: 11,8 cm
• Lungime: 7,3 cm
• Lăţime: 7,3 cm
• Greutate: 0,378 kg

Diverse
• Concepută special pentru: Camera copiilor, 

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