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mpa SoftPal de la Philips şi Disney este prietenul luminos al copilului tău, care îi 
inează plăcut dormitorul. Datorită acestei lămpi de ghidare portabile, copilul tău poate 

rmi în siguranţă, cu un însoţitor blând şi protector alături.

Lampă de ghidare portabilă
• Înclinaţi-o pentru a aprinde LED-ul din interior

Lumină de veghe confortabilă
• Lampă de veghe confortabilă

Accesibil pentru copii
• Produs special conceput pentru copii
• Pentru o noapte plină de lumină

Caracteristici speciale
• Încărcare ușoară USB



 Lampă de veghe confortabilă
Când SoftPal este conectată la încărcătorul USB, va 
trece la o intensitate mai redusă a luminii după 10 
minute. Acest lucru o face lampa de veghe perfectă. 
Când este deconectată de la încărcătorul USB, se va 
opri automat după 15 minute.

Înclinaţi pentru a aprinde sau stinge
Faceţi lumină cu SoftPal. LED-ul din interior se 
aprinde și se stinge la fiecare înclinare a mâinii.

Pentru o noapte plină de lumină

Cu LED-ul din interior, SoftPal poate lumina în 
noapte oferind siguranţă: întotdeauna rece la 
atingere. Datorită LED-ului, SoftPal luminează timp 
îndelungat.

Concepută special pentru copii

Special concepută pentru copii, SoftPal poate aduce 
cu siguranţă un univers de lumină în dormitorul 
copilului dvs., oferindu-i un somn liniștit și odihnitor.

Încărcare ușoară USB
SoftPal poate fi încărcată cu ușurinţă cu orice USB 
compatibil.
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Design și finisaj
• Material: materiale sintetice
• Culoare: verde

Caracteristici/accesorii suplimentare 
incluse
• Comutator pornit/oprit pe articol
• LED integrat
• Bază pentru încărcător inclusă
• Portabil

Dimensiunile și greutatea produsului
• Înălţime: 11,2 cm
• Lungime: 10,9 cm
• Lăţime: 9,5 cm
• Greutate netă: 0,336 kg

Specificaţii tehnice
• Sursă de alimentare reţea: 5 V
• Număr de becuri: 1

• Putere bec inclusă: 0,1 W
• Flux luminos total al corpului de iluminat: 5 lm
• Corp de iluminat cu intensitate variabilă: Nu
• LED
• LED încorporat
• Durata de viaţă de până la: 20.000 ore

Service
• Garanţie: 2 ani

Dimensiunile și greutatea ambalajului
• Înălţime: 17,6 cm
• Lungime: 15,3 cm
• Lăţime: 9,6 cm
• Greutate: 0,515 kg

Diverse
• Concepută special pentru: Camera copiilor
• Stil: Expresiv
• Tip: Lampă portabilă prietenoasă SoftPal
•

Specificaţii
Lampă portabilă prietenoasă SoftPal
Mike verde, LED
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