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myBuddy vă anunţă copilul când 

este timpul pentru joacă!
Cu aspectul său prietenos, myBuddy este soluţia perfectă pentru confortul din dormitorul copilului 
dvs., ceea ce îl transformă în companionul perfect de la culcare şi până la trezire. Lampa de masă 
îi ajută pe copii să adoarmă şi să stea în pătuţ până când este momentul să se trezească.

Zi și noapte, o soluţie de iluminare completă pentru copii
• Lampă de lectură
• Lampă de veghe cu lumină blândă, reconfortantă
• Lumina de dimineaţă

Lumină intuitivă și prietenoasă cu utilizatorul
• Pornire/oprire ușoară și distractivă
• Configurare ușoară a luminii de dimineaţă

Siguranţa înainte de toate!
• Rece la atingere și prietenos cu copilul
• Design robust

Tehnologie cu LED-uri avansată și durabilă
• Lampă cu LED-uri de înaltă calitate
• Economie de energie



 Lampă de lectură

myBuddy este excelent pentru povești de 
adormit copiii liniștitoare care-i ajută pe copii 
să adoarmă. Lumina albă, caldă, difuză a 
myBuddy este delicată și furnizează nivelul 
perfect de lumină pentru o bună vizibilitate în 
timpul cititului.

Lampă de veghe cu lumină blândă, 
reconfortantă

După ce se termină povestea, o lampă de veghe 
cu lumină blândă, reconfortantă, ca a lunii 
indică faptul că pentru copii este timpul să 
meargă la culcare și este o priveliște familiară, 
liniștitoare în cazul în care copilul dvs. se 
trezește în timpul nopţii. În primii ani de viaţă, 
este de asemenea o lampă utilă de orientare 
atunci când vă verificaţi copilul noaptea sau 
pentru a crea o atmosferă intimă, liniștitoare în 
timp ce vă hrăniţi sa vă liniștiţi copilul.

Lumina de dimineaţă

Copiii mici nu știu adesea când au voie să 
coboare din pat. Soarele de pe burtica lui 

myBuddy le spune când poate începe ziua. Cu 
ajutorul simbolurilor simple ale soarelui și ale 
lunii, copilul dvs. învaţă diferenţa dintre zi și 
noapte într-un mod jucăuș. Atunci când 
soarele strălucește pe burtica lui myBuddy, 
este timpul pentru joacă!

Pornire/oprire ușoară și distractivă

Apăsaţi vârful capului lui myBuddy și acesta se 
aprinde cu o lumină pentru lectură albă, caldă, 
delicată.

Configurare ușoară a luminii de 
dimineaţă

Un panou posterior intuitiv cu rotiţă de 
selecţie și ceas digital face extrem de ușoară 
configurarea diferitelor funcţionalităţi ale 
myBuddy. Puteţi selecta numai lumina lunii, 
lună și soare sau numai soare dimineaţa. Pentru 
a activa lumina de dimineaţă, pur și simplu 
setaţi ora la care doriţi să apară soarele.

Accesibil pentru copii

myBuddy este, de asemenea, complet sigur 
pentru copii, deoarece este confecţionat din 
materiale prietenoase cu copilul și utilizează 
lampă cu LED-uri, care este întotdeauna rece la 
atingere.

Design robust

Designul său este robust și solid, ceea ce-l face 
absolut sigur pentru copii și fără niciun risc de 
a se sparge.

Lampă cu LED-uri de înaltă calitate

myBuddy are un consum de energie extrem de 
redus, de numai 2 x 1W, asigurând în același 
timp o putere mare de iluminare (140 lumeni). 
Cu o temperatură a luminii de 2700 Kelvin, 
myBuddy furnizează lumină albă, caldă, delicată 
și liniștitoare.
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Design și finisare
• Material: materiale sintetice
• Culoare: albastru

Dimensiunile și greutatea produsului
• Înălţime: 17,4 cm
• Lungime: 16,1 cm
• Lăţime: 14,7 cm
• Greutate netă: 0,540 kg

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

50 - 60 Hz
• Număr de becuri: 2
• Putere bec inclusă: 1,2 W
• Putere maximă bec de înlocuire: 1,2 W
• Număr de becuri 2: 1
• Bec de putere inclus 2: 0,01 W

• Bec de înlocuire de putere maximă 2: 0,01 W
• 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: 25,3 cm
• Lungime: 19,1 cm
• Lăţime: 19,1 cm
• Greutate: 1,138 kg

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

445033516

Specificaţii
Lampă de masă

http://www.philips.com

