Philips Disney
Prenosný svietiaci priateľ
SoftPal

Mickey
čierna
LED

Svet plný svetla a priateľov
SoftPal Mickey je svietiaci kamarát, ktorý jemne osvetlí spálňu vášho dieťaťa. Vďaka
tomuto prenosnému orientačnému svetlu môže vaše dieťa bezpečne zaspať s mäkkým
a prítulným spoločníkom po svojom boku.
Jemný prítulný kamarát
• Produkt navrhnutý špeciálne pre deti
Prenosné orientačné svetlo
• Naklonením zapnete LED svetlo vnútri
• Jednoduché nabíjanie pomocou indukčnej dokovacej stanice
Útulné nočné osvetlenie
• Pre noc plnú svetla
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Prenosný svietiaci priateľ SoftPal
Mickey čierna, LED

Hlavné prvky
Pre deti

Technické údaje
Naklonením zapnete a vypnete

Dizajn a povrchová úprava
• Materiál: syntetický materiál
• Farba: čierna

Doplnkové funkcie/prib. príslušenstvo
•
•
•
•

Vypínač na výrobku
Integrované LED
Vrátane nabíjacej základne
Prenosné

Rozmery a hmotnosť výrobku

Svietidlo SoftPal, ktoré je navrhnuté špeciálne pre
deti, bezpečne a pohodlne vnesie svet plný svetla do
detskej izby a spánku vášho dieťaťa.

Rozžiarte noc jednoduchým naklonením SoftPal.
LED svetlo vnútri sa zapne a vypne pri každom
naklonení ruky.

Nabíjanie na dokovacej stanici

Technológia LED

•
•
•
•

Výška: 18 cm
Dĺžka: 14 cm
Šírka: 14 cm
Hmotnosť netto: 0,336 kg

Technické špecifikácie
•
•
•
•
•
•
•

Napájanie zo siete: Rozsah 220 – 240 V, 50 – 60 Hz
Počet žiaroviek: 1
Vrátane žiarovky s wattovým výkonom: 0,18 W
Celkový výstup svietidla v lúmenoch: 5 lm
Svietidlo s možnosťou stmievania: Nie
LED: áno
Kód IP: IP20, ochrana proti predmetom väčším než
12,5 mm, žiadna ochrana proti vode
• Trieda ochrany: III – bezpečné, veľmi nízke napätie

Servis

• Záruka: 2 roky

Rozmery a hmotnosť balenia

Vďaka technológii LED dokáže svietidlo SoftPal
rozžiariť noc spoľahlivým a bezpečným spôsobom –
je totiž vždy studené na dotyk. Vďaka technológii
LED svietidlo SoftPal zároveň ponúka dlhšiu
životnosť.

Umiestnite svietidlo SoftPal na dokovaciu stanicu
a stlačením tlačidla spustite automatické indukčné
nabíjanie. Keď je svietidlo SoftPal úplne nabité,
svetelný indikátor na dokovacej stanici sa
automaticky vypne.

•
•
•
•

Rozličné

• Špeciálne navrhnuté pre: Detská izba
• Štýl: Expresívne
• Typ: Prenosný svietiaci priateľ SoftPal
•
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Výška: 21,8 cm
Dĺžka: 15,3 cm
Šírka: 13,3 cm
Hmotnosť: 0,515 kg

