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Daţi frâu liber imaginaţiei
 
Această lampă mobilă suspendabilă magică realizată de Philips şi Disney Planes vă ajută băiatul să retrăiască amuzamentul filmului

cu ajutorul imaginilor proiectate pe plafonul dormitorului! Cu personajele sale favorite zburând în jurul unei lumini LED albe

calde, aceasta va aduce culoare şi zâmbete la culcare!

Beneficii

Proiectată pentru camera copiilor
• Pentru copii
• Ideală pentru iluminare generală
• Lampă cu LED-uri de înaltă calitate

• Lumină caldă albă
 

Caracteristici

Pentru copii

Această lampă realizată de Philips şi Marvel pentru dormitorul copilului dvs.
creează un mediu care încurajează copiii să se răsfeţe cu ceea ce le place mai
mult - distracţie şi creativitate! Un loc în care copilul dvs. poate învăţa, se

poate juca şi poate dormi alături de personajul preferat Disney. Această lampă
este concepută să ofere siguranţă copilului dvs.
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Ideală pentru iluminare generală

Această lampă realizată de Philips şi Disney pentru dormitorul copilului dvs.
este piesa centrală perfectă pentru o baie de lumină. Oferă o atmosferă
optimă pentru activităţile zilnice ale copilului.

Lampă cu LED-uri de înaltă calitate

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

Lumină caldă albă

Lumina poate avea diferite temperaturi de culoare, indicate în unităţi denumite
Kelvin (K). Becurile cu o valoare Kelvin redusă produc o lumină caldă, mai
intimă, în timp ce becurile cu o valoare Kelvin mai ridicată produc lumină rece,
mai energizantă. Această lampă oferă o lumină albă, caldă, pentru o atmosferă
intimă.

Specificaţii
Reţineţi că aceasta este o broşură pentru servicii de pre-vânzare. Conţinutul acestei broşuri reflectă datele pe care le deţinem la data şi în ţara menţionate mai sus. Conţinutul acestei
broşuri este supus modificării fără notificare. Philips nu acceptă nicio răspundere referitoare la conţinutul acestei broşuri.

Design şi finisare
Material materiale sintetice
Culoare multicolor

Dimensiunile şi greutatea produsului
Înălţime 8,7 cm
Lungime 29 cm
Lăţime 29 cm
Greutate netă 0,328 kg

Specificaţii tehnice
Sursă de alimentare
reţea

Interval 220 V - 240 V

Tehnologie bec LED
Tensiune foarte joasă sigură

Număr de becuri 1
Putere bec inclusă 4,5 W
Culoare lumină alb cald
Durată de viaţă a
lămpii de până la

15.000 ore

Lumină totală
generată - corp de
iluminat

450 lm

Corp de iluminat cu
intensitate variabilă

Nu

LED Da

LED încorporat DA
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 echi-
valentă cu un bec
tradiţional de

39 W

Service
Garanţie 2 ani

Dimensiunile şi greutatea ambalajului
Înălţime 31,8 cm
Lungime 31,3 cm
Lăţime 10,3 cm
Greutate 0,584 kg

Diverse
Concepută special
pentru

Camera copiilor

Stil Scump
Tip Lampă de plafon
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