Philips Marvel
Prenosný svietiaci priateľ
SoftPal

Spider-Man
modrá
LED

Svet plný svetla a priateľov
Svietidlo SoftPal Spider-Man predstavuje žiariaceho priateľa pre vaše dieťa, ktorý jemne
presvetlí izbu. Tohto jemného a prítulného spoločníka môže používať ako prenosné
orientačné osvetlenie počas hry a zaspávania. Otočením sa svietidlo na 5 minút zapne.
Navrhnuté pre vašu detskú izbu
• Pre deti
• Sprevádza vaše dieťa počas noci
• Vysoko kvalitné osvetlenie LED
Špeciálne vlastnosti
• Napájané batériou – 2 x AAA batérie nie sú súčasťou
• Naklonením zapnete LED svetlo vnútri
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Prenosný svietiaci priateľ SoftPal
Spider-Man modrá, LED

Hlavné prvky
Pre deti

Technické údaje
Vysoko kvalitné osvetlenie LED

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

Rozmery a hmotnosť výrobku
•
•
•
•

Výška: 12 cm
Dĺžka: 6,5 cm
Šírka: 6,0 cm
Hmotnosť netto: 0,078 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.

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.

Naklonením zapnete a vypnete

Sprevádza vaše dieťa

•
•
•
•
•
•
•
•

Napájanie zo siete: 3 V
Počet žiaroviek: 2
Vrátane žiarovky s wattovým výkonom: 0,2 W
Celkový výstup svietidla v lúmenoch: 5 lm
Svietidlo s možnosťou stmievania: Nie
LED: áno
Životnosť až: 1 000 hod.
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
•
•
•
•

Výška: 20 4 cm
Dĺžka: 16,4 cm
Šírka: 6,4 cm
Hmotnosť: 0,105 kg

Rozličné

• Špeciálne navrhnuté pre: Detská izba, Obývačka a
spálňa
• Štýl: Expresívne
• Typ: Prenosný svietiaci priateľ SoftPal
•

Toto prenosné svetlo Philips a Marvel bezpečne
sprevádza vaše dieťa pri nočných vychádzkach do
kúpeľne či spálne rodičov. Táto baterka je navrhnutá
pre deti, a teda perfektne sedí v detských rúčkach a
je ľahké ju nosiť všade pri sebe.

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

Napájané batériou – 2 x AAA

Toto svetlo je napájané 2 AAA batériami. Vhodné sú
všetky batérie tejto veľkosti. Nekombinujte rôzne
typy batérií, používajte vždy rovnaký typ. Batérie nie
sú súčasťou dodávky.
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