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ftPal Minnie este prietenul luminos al copilului dvs., care îi luminează plăcut dormitorul. 
torită acestei lămpi de ghidare portabile copilul dvs. poate dormi în siguranţă, cu un 
oţitor bând şi protector alături.

Un prieten delicat de strâns în braţe
• Produs special conceput pentru copii

Lampă de ghidare portabilă
• Înclinaţi-o pentru a aprinde LED-ul din interior
• Încărcare ușoară cu inducţie la staţia de andocare

Lumină de veghe confortabilă
• Pentru o noapte plină de lumină
winner



 Pentru copii

Special concepută pentru copii, SoftPal poate aduce 
cu siguranţă un univers de lumină în dormitorul 
copilului dvs., oferindu-i un somn liniștit și odihnitor.

LED interior

Cu LED-ul din interior, SoftPal poate lumina în 
noapte oferind siguranţă - întotdeauna rece la 
atingere. Datorită LED-ului, SoftPal luminează timp 
îndelungat.

Înclinaţi pentru a aprinde sau stinge

Faceţi lumină cu SoftPal. LED-ul din interior se 
aprinde și se stinge la fiecare înclinare a mâinii.

Încărcare la staţia de andocare

Așezaţi lampa în staţia de andocare și apăsaţi butonul 
pentru ca inducţia să se activeze automat. Când 
lampa este încărcată complet, indicatorul luminos al 
staţiei de andocare se stinge automat.
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Design și finisare
• Material: materiale sintetice
• Culoare: alb

Caracteristici/accesorii suplimentare 
incluse
• Comutator pornit/oprit pe articol
• LED integrat
• Bază pentru încărcător inclusă
• Portabil

Dimensiunile și greutatea produsului
• Înălţime: 18,9 cm
• Lungime: 14 cm
• Lăţime: 14 cm
• Greutate netă: 0,370 kg

Specificaţii tehnice
• Sursă de alimentare reţea: Interval 220 V - 240 V
• Număr de becuri: 1
• Putere bec inclusă: 1 W

• Lumină totală generată - corp de iluminat: 5 lm
• Corp de iluminat cu intensitate variabilă: Nu
• 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: 21,8 cm
• Lungime: 15,3 cm
• Lăţime: 13,3 cm
• Greutate: 0,549 kg

Diverse
• Concepută special pentru: Camera copiilor
• Stil: Scump
• Tip: Lampă portabilă prietenoasă SoftPal
•

Specificaţii
Lampă portabilă prietenoasă SoftPal
Minnie alb, LED
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