Philips Disney
Stropné svietidlo
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oranžová
LED
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Prebuďte predstavivosť
Táto okrúhla lampa Philips a Disney Planes sa rozsvieti so živým obrázkom obľúbených
postáv z rozprávky Lietadlá. Prinesie na steny a stropy zábavu a farbu a zároveň je jej
pevná okrúhla konštrukcia bezpečná pre zvedavé malé ručičky.
Navrhnuté pre vašu detskú izbu
• Pre deti
• Ideálne na hlavné osvetlenie
• Vysoko kvalitné osvetlenie LED
• Teplé biele svetlo
Špeciálne vlastnosti
• Vhodné na inštaláciu na stenu aj strop

717605316

Stropné svietidlo

Planes oranžová, LED

Hlavné prvky
Pre deti

Technické údaje
Vysoko kvalitné osvetlenie LED

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

Rozmery a hmotnosť výrobku
•
•
•
•

Výška: 6,3 cm
Dĺžka: 24,3 cm
Šírka: 24,3 cm
Hmotnosť netto: 0,375 kg

Technické špecifikácie

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

Technológia LED integrovaná v tomto svietidle je
jedinečne vyvinutým riešením spoločnosti Philips.
Svietidlo má funkciu okamžitého rozsvietenia a
zaručuje optimálny svetelný výkon a zvýraznenie
živých farieb izby vašich detí.

Teplé biele svetlo

• Napájanie zo siete: Rozsah 220 – 240 V, 50 – 60 Hz
• Technológia žiarovky: LED, Bezpečné, veľmi nízke
napätie
• Počet žiaroviek: 1
• Vrátane žiarovky s wattovým výkonom: 4 W
• Náhradná žiarovka s maximálnym wattovým
výkonom: 5 W
• Farba svetla: teplá biela
• Životnosť žiarovky až do: 15 000 hod.
• Celkový výstup svietidla v lúmenoch: 450 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: II – s dvojitou izoláciou
• Svetelný zdroj zodpovedá tradičnej žiarovke: 39 W

Servis

• Záruka: 2 roky

Rozmery a hmotnosť balenia
•
•
•
•
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.

Farba svetla môže mať rôznu teplotu, ktorá sa určuje
v Kelvinoch (K). Svietidlá s nízkou hodnotou
Kelvinov produkujú teplé, príjemné svetlo, tie
s vysokou hodnotou produkujú chladné,
energickejšie svetlo. Toto svietidlo prináša teplé
biele svetlo pre príjemnú atmosféru.

Inštalácia na stenu aj strop

Nainštalujte toto svietidlo na stenu alebo na strop –
presne podľa svojich predstáv.
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Výška: 25 8 cm
Dĺžka: 25,3 cm
Šírka: 5,3 cm
Hmotnosť: 0,470 kg

Rozličné

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

