Philips Disney
Závesné svietidlo

Mickey Mouse
modrá
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Prebuďte predstavivosť
Chlapci si zamilujú túto úžasnú závesnú lampu Philips a Disney Mickey Mouse. Okamžite
rozpoznateľné slávne pestrofarebné uši vnesú do izby vášho syna trochu hravosti a
pomôžu mu vytvoriť si svoje vlastné zábavné miesto.
Navrhnuté pre vašu detskú izbu
• Pre deti
• Ideálne na hlavné osvetlenie
Špeciálne vlastnosti
• Nastaviteľná výška pri inštalácii

717583016

Závesné svietidlo

Mickey Mouse modrá

Technické údaje
Dizajn a povrchová úprava
• Materiál: syntetický materiál
• Farba: modrá

Doplnkové funkcie/prib. príslušenstvo
• Nastaviteľná výška

Rozmery a hmotnosť výrobku
•
•
•
•
•

Minimálna výška: 27,5 cm
Maximálna výška: 134,6 cm
Dĺžka: 26 cm
Šírka: 35,4 cm
Hmotnosť netto: 0,772 kg

Technické špecifikácie
•
•
•
•

Napájanie zo siete: Rozsah 220 – 240 V
Počet žiaroviek: 1
Objímka/pätica: E27
Vrátane žiarovky s wattovým výkonom: žiarovka
nie je súčasťou balenia
• Náhradná žiarovka s maximálnym wattovým
výkonom: 15 W
• Svietidlo s možnosťou stmievania: Nie

Hlavné prvky
• LED: Nie
• Zabudované LED: Nie
• Energetická trieda pribaleného zdroja svetla:
neobsahuje žiarovku hod.
• Svietidlo je kompatibilné so žiarovkou (žiarovkami)
triedy: A++ až E
• Kód IP: IP20, ochrana proti predmetom väčším než
12,5 mm, žiadna ochrana proti vode
• Trieda ochrany: II – s dvojitou izoláciou

Pre deti

Servis

• Záruka: 2 roky

Rozmery a hmotnosť balenia
•
•
•
•

Výška: 28,8 cm
Dĺžka: 27,3 cm
Šírka: 27,3 cm
Hmotnosť: 1,156 kg

Rozličné

• Špeciálne navrhnuté pre: Detská izba
• Štýl: Expresívne
• Typ: Závesné svietidlo
•

Toto svietidlo Philips a Disney do detskej izby vášho
dieťaťa vytvorí prostredie, ktoré podnieti deti
oddávať sa tomu, čo majú najradšej – zábavu a
tvorivosť! Miesto, kde sa môže vaše dieťa učiť, hrať
a spať, bude sprevádzané ich obľúbenou Disney
postavou. Toto svetlo je pre vaše dieťa bezpečné.

Ideálne na hlavné osvetlenie

Toto svietidlo Philips a Disney do detskej izby vášho
dieťaťa je perfektným prostriedkom na vytvorenie
záplavy svetla. Poskytuje ideálne svetelné nastavenie
pre bežné denné činnosti vášho dieťaťa.

Nastaviteľná výška

Toto závesné svietidlo sa dodáva s dlhými káblami,
vďaka čomu vám pri inštalácii ponúka maximálnu
flexibilitu. Vyberte si ideálnu výšku, ktorá bude
dokonale vyhovovať vašim potrebám.
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