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O lume luminoasă plină 

de prieteni
Copiii sunt fascinaţi de trenuri. Trenul Buddy roz călătoreşte pe un autocolant de perete, 
purtând copii într-o călătorie plină de cunoştinţe şi amuzament. Lumina caldă, intensă îi 
calmează, în timp ce tu ca părinte vei fi mulţumit de performanţa energetică de durată.

Proiectată pentru camera copiilor
• Pentru copii

Soluţii de iluminat de durată
• Economie de energie
• Întotdeauna este inclus un bec Philips

Caracteristici speciale
• Autocolante de perete incluse



 Întotdeauna este inclus un bec Philips

Becurile eficiente energetic, de înaltă calitate Philips 
EcoLamp sunt incluse în cutie pentru a se obţine cel 
mai bun efect de iluminat.

Economie de energie

Această lampă eficientă energetic de la Philips 
economisește energie în comparaţie cu sursele de 
lumină tradiţionale, ajutându-vă să economisiţi bani la 
facturile de energie și să contribuiţi la protejarea 
mediului.

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.

Autocolante de perete incluse

Această lampă Philips vine cu autocolante de perete 
incluse. Astfel ai libertatea deplină de a-ţi personaliza 
camera așa cum dorești.
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Specificaţii
Design și finisare
• Material: materiale sintetice
• Culoare: roz

Caracteristici/accesorii suplimentare 
incluse
• Comutator pornit/oprit pe fir
• Înălţime reglabilă

Dimensiunile și greutatea produsului
• Înălţime: 27,9 cm
• Lungime: 26,7 cm
• Lăţime: 14,6 cm
• Greutate netă: 0,938 kg

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

50 - 60 Hz
• Tehnologie bec: fluorescent, 230 V
• Număr de becuri: 1
• Corp de iluminat/soclu: E27
• Putere bec inclusă: 15 W
• Putere maximă bec de înlocuire: 15 W
• Culoare lumină: alb cald
• Durată de viaţă a lămpii de până la: 10.000 ore
• Corp de iluminat cu intensitate variabilă: Nu
• LED: Nu
• LED încorporat: NU
• Clasa energetică a sursei de lumină incluse: A
• Corpul de iluminat este compatibil cu bec(urile) din 

clasa: A+ până la E
• Cod IP: IP20, protecţie împotriva corpurilor mai 

mari de 12,5 mm, fără protecţie împotriva apei
• Clasa de protecţie: II - izolaţie dublă
• Sursă de lumină echivalentă cu un bec tradiţional 

de: 75 W
• Lumină generată bec inclus: 970 lm

Service
• Garanţie: 2 ani

Dimensiunile și greutatea ambalajului
• Înălţime: 30,8 cm
• Lungime: 27,8 cm
• Lăţime: 16,3 cm
• Greutate: 1,136 kg

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