Philips Marvel
Stolová lampa

Spider-Man
modrá
LED

Prebuďte predstavivosť
Táto farebná stolová lampa Philips a Marvel Spiderman predstavuje Spidermana v akcii.
Pomáha počas noci upokojiť dieťa a posilniť atmosféru pri čítaní rozprávok na dobrú noc.
Bezpečná konštrukcia obsahuje chladné dotykové LED svetlo a vypínač.
Navrhnuté pre vašu detskú izbu
• Pre deti
• Ideálne svietidlo na stôl alebo nočný stolík vášho dieťaťa
• Vysoko kvalitné osvetlenie LED
• Teplé biele svetlo
Špeciálne vlastnosti
• Vypínač na kábli
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Stolová lampa

Spider-Man modrá, LED

Hlavné prvky
Pre deti

Technické údaje
Vysoko kvalitné osvetlenie LED

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

Doplnkové funkcie/prib. príslušenstvo
• Vypínač na kábli
• Vrátane žiaroviek LED

Rozmery a hmotnosť výrobku
•
•
•
•

Výška: 23,7 cm
Dĺžka: 18,7 cm
Šírka: 18 cm
Hmotnosť netto: 0,374 kg

Technické špecifikácie

Toto svetlo Philips a Marvel 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 Marvel
postavou. Toto svetlo je pre vaše dieťa bezpečné.

Na nočný stolík vášho dieťaťa

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
• Technológia žiarovky: LED, Bezpečné, veľmi nízke
napätie
• Počet žiaroviek: 1
• Vrátane žiarovky s wattovým výkonom: 3 W
• Farba svetla: teplá biela
• Životnosť žiarovky až do: 15 000 hod.
• Celkový výstup svietidla v lúmenoch: 270 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
• Svetelný zdroj zodpovedá tradičnej žiarovke: 26 W

Servis

• Záruka: 2 roky

Rozmery a hmotnosť balenia

Toto svietidlo Philips a Marvel do detskej izby vášho
dieťaťa sa dokonale hodí na nočný stolík alebo stôl.
Vrhá mäkké teplé biele svetlo, ideálne pri bežných
činnostiach pred spaním, ako čítanie alebo
rozprávanie príbehov na dobrú noc. Je na dosah ruky
a ľahko sa zapína, vďaka čomu sa bude vaše dieťa
cítiť v bezpečí a pohodlí po celú noc.

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.
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Výška: 25 8 cm
Dĺžka: 19,3 cm
Šírka: 11,3 cm
Hmotnosť: 0 580 kg

Rozličné

• Špeciálne navrhnuté pre: Detská izba
• Štýl: Expresívne
• Typ: Stolová lampa
•

Vypínač na kábli

Svetlo môžete jednoducho zapínať a vypínať
pomocou nenápadne integrovaného vypínača na
kábli.
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