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Dă frâu liber imaginaţiei

Această lampă de masă viu colorată Cars realizată de Philips şi Disney prezintă Cars în acţiune. 
Este liniştitoare în timpul nopţii şi îndeamnă la ascultarea poveştilor la culcare. Designul sigur 
pentru copii include o lumină cu LED rece la atingere, cu lumină blândă şi cu comutator.

Proiectată pentru camera copiilor
• Pentru copii
• Lumina ideală pentru biroul sau noptiera copilului

Tehnologie cu LED-uri avansată și durabilă
• Corp de iluminat cu LED de înaltă calitate
• Lumină caldă albă

Caracteristici speciale
• Comutator pornit/oprit pe cablu



 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.

Corp de iluminat cu LED 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 și 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.

Pentru noptiera copilului dvs.
Această lampă realizată de Philips și Disney pentru 
dormitorul copilului dvs. se potrivește perfect pe 
noptieră sau pe birou. Emană o lumină caldă albă, 
ideală pentru activităţile dinainte de culcare, cum ar 
fi citirea unei cărţi sau spunerea unei povești. La 
îndemână și ușor de aprins, îl face pe copil să se simtă 
în siguranţă și confortabil pe timpul nopţii.

Comutator pornit/oprit pe cablu

Cu butonul integrat discret pe cablu, puteţi să 
aprindeţi sau să stingeţi lampa cu ușurinţă.
717953616

Specificaţii
Design și finisaj
• Material: materiale sintetice
• Culoare: albastru

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

Dimensiunile și greutatea produsului
• Înălţime: 24,4 cm
• Lungime: 14 cm
• Lăţime: 14 cm
• Greutate netă: 0,178 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: 2,3 W
• Culoare lumină: alb cald
• Flux luminos total al corpului de iluminat: 220 lm
• Corp de iluminat cu intensitate variabilă: Nu
• LED
• Durata de viaţă de până la: 25.000 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
• Sursă de lumină echivalentă cu un bec tradiţional 

de: 23 W

Service
• Garanţie: 2 ani

Dimensiunile și greutatea ambalajului
• Înălţime: 23,4 cm
• Lungime: 14,3 cm
• Lăţime: 14,3 cm
• Greutate: 0,302 kg

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