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a lu
ă frâu liber imaginaţiei
eastă lumină de veghe Finding Dory de la Philips şi Disney permite fetelor şi băieţilor să îşi transforme 

rmitorul în lumea albastră de basm a lui Dory. Este modalitatea perfectă de a retrăi călătoria jucăuşă 

i Dory, pe măsură ce regăseşte drumul spre casă, la familia ei, cu Nemo şi vechea gaşcă.

Proiectată pentru camera copiilor
• Pentru copii
• Durabilă și rezistentă la căderi

Lumină intuitivă și prietenoasă
• Adecvat pentru montarea pe perete și pe tavan

Caracteristici speciale
• Funcţionare cu baterie - 2 baterii AAA nu sunt incluse
• Apasă pentru a aprinde și a stinge lumina



 Pentru copii

Această lampă realizată de Philips și Marvel pentru 
dormitorul copilului tău creează un mediu care 
încurajează copiii să se răsfeţe cu ceea ce le place mai 
mult - distracţie și creativitate! Un loc în care copilul 
tău poate învăţa, se poate juca și poate dormi alături 
de personajul preferat Disney. Această lampă este 
concepută să ofere siguranţă copilului tău.

Durabilă și rezistentă la căderi
Această lampă este durabilă și rezistentă la căderi, nu 
are margini ascuţite și este fabricată din material 
rezistent. Astfel, copiii tăi vor avea momente pline de 
imaginaţie fără vreo grijă.

Funcţionare cu baterie - 2 x AAA

Această lampă funcţionează cu 2 baterii AAA. Sunt 
compatibile toate bateriile cu această dimensiune. 
Nu combina mai multe tipuri de baterii; folose?te 
întotdeauna același tip. Bateriile nu sunt incluse în 
pachet.

Instalarea pe perete și pe tavan

Poţi instala această lampă atât pe perete cât și pe 
tavan, exact așa cum dore?ti.

Apasă pentru a aprinde și a stinge
Apasă pe lampă pentru a o aprinde și a o stinge. 
Lumina se va stinge automat după 15 minute pentru 
a economisi durata de viaţă a baterie.
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Design și finisaj
• Material: materiale sintetice
• Culoare: albastru

Caracteristici/accesorii suplimentare 
incluse
• LED integrat
• Perfect adaptate pentru iluminatul de orientare

Dimensiunile și greutatea produsului
• Înălţime: 3,6 cm
• Lungime: 11,1 cm
• Lăţime: 11,1 cm
• Greutate netă: 0,043 kg

Specificaţii tehnice
• Sursă de alimentare reţea: 3 V
• Număr de becuri: 1
• Putere bec inclusă: 0,3 W
• Flux luminos total al corpului de iluminat: 5 lm

• Corp de iluminat cu intensitate variabilă: Nu
• LED
• Durata de viaţă de până la: 1.500 ore
• 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: 4,0 cm
• Lungime: 15 cm
• Lăţime: 18 cm
• Greutate: 0,085 kg

Diverse
• Concepută special pentru: Camera copiilor
• Stil: Expresiv
• Tip: Accesorii
•

Specificaţii
Accesorii
Finding Dory albastru, LED
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