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O lume luminoasă plină 

de prieteni
Lampa portabilă Philips Bollie este o lampă cu LED care îi ghidează pe cei mici pe timpul nopţii. 
Corpul durabil şi sigur de culoare roz este moale şi flexibil. O puteţi apleca pentru a o aprinde 
şi o puteţi încărca la staţia de andocare. Nu conţine BPA şi este concepută pentru copii.

Proiectată pentru camera copiilor
• Pentru copii
• Un prieten delicat de strâns în braţe
• Lumină de veghe delicată
• Lumină de ghidare sigură

Soluţii de iluminat de durată
• Lampă cu LED-uri de înaltă calitate
• Lumină caldă albă

Caracteristici speciale
• Ușor de reîncărcat
• Înclinaţi pentru a aprinde sau stinge



 Un prieten delicat de strâns în braţe

Această lampă portabilă Philips este aproape ca 
un prieten real pentru copilul dvs. Datorită 
tehnologiei cu LED-uri și materialului moale 
din care este făcută, îl însoţește pe cel mic 
peste tot pe timpul nopţii.

Lumină de veghe delicată

Această lampă portabilă Philips îl veghează pe 
cel mic atunci când doarme. Atunci când se 
trezește dintr-un vis urât, primul lucru pe care 
îl vede este micul prieten strălucitor care îl 
veghează pe timpul nopţii.

Lumină de ghidare sigură

Lampa portabilă Philips este o lampă ingenioasă 
cu LED-uri care îi ghidează pe copii pe timpul 
nopţii.

Lampă cu LED-uri de înaltă calitate

Tehnologia cu LED-uri, integrată în această 
lampă Philips, este o soluţie dezvoltată în mod 
unic de către Philips. Având o aprindere 
instantanee, aceasta permite o generare 
optimă a luminii și aduce culori vii în casa dvs.

Lumină caldă albă

Lumina poate avea diverse temperaturi de 
culoare, indicate în unităţi numite Kelvin (K). 
Lămpile cu o valoare Klein redusă produc o 
lumină mai caldă și mai intimă, în timp ce acelea 
cu o valoare Klein mai mare produc o lumină 

mai rece și mai energizantă. Această lampă 
Philips oferă o lumină albă, caldă, pentru o 
atmosferă intimă.

Pentru copii

Această lampă Philips pentru camera copilului 
creează un mediu care încurajează copiii să se 
răsfeţe cu ceea ce-i bucură cel mai mult: 
distracţie și creativitate! Dar această lampă 
este de asemenea concepută pentru a fi sigură 
pentru copilul dvs.: este rece la atingere, 
robustă și folosește vopsea netoxică.

Ușor de reîncărcat

Pentru a o reîncărca, trebuie doar să o 
poziţionaţi în încărcător și să apăsaţi pe buton.

Înclinaţi pentru a aprinde sau stinge

Prin înclinarea lămpii, aceasta poate fi aprinsă și 
stinsă. Surprinzător de simplu și distractiv.
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Design și finisare
• Material: materiale sintetice
• Culoare: roz

Caracteristici/accesorii suplimentare 
incluse
• Comutator pornit/oprit pe fir
• Lămpi LED incluse

Dimensiunile și greutatea produsului
• Înălţime: 10,1 cm
• Lungime: 11,1 cm
• Lăţime: 10,2 cm
• Greutate netă: 0,146 kg

Specificaţii tehnice
• Sursă de alimentare reţea: Interval 220 V - 240 V, 

50 - 60 Hz
• Număr de becuri: 1
• Putere bec inclusă: 1 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: 14,1 cm
• Lungime: 15,9 cm
• Lăţime: 14,7 cm
• Greutate: 0,465 kg

Diverse
• Concepută special pentru: Camera copiilor
• Stil: Scump
• Tip: Lampă de masă
•
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