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Ενεργοποιήστε τη φαντασία
σας
Το επιτραπέζιο φωτιστικό της Philips και του Star Wars απεικονίζει τον Kylo Ren και τους
εμβληματικούς Stormtrooper. Αυτό το φωτιστικό μικρού μεγέθους μπορεί εύκολα να τοποθετηθεί
δίπλα στο κρεβάτι ή σε ένα γραφείο, για να δημιουργήσει μια επική ατμόσφαιρα γεμάτη
περιπέτειες.
Σχεδιασμένο για την κρεβατοκάμαρά σας
• Για τους λάτρεις του Star Wars
• Δημιουργεί μια ατμόσφαιρα γεμάτη περιπέτειες
Προηγμένη και βιώσιμη τεχνολογία LED
• Υψηλή ποιότητα φωτισμού LED
• Θερμό λευκό φως
Ειδικά χαρακτηριστικά
• Λειτουργεί με μπαταρία - 3 μπαταρίες AA, δεν περιλαμβάνονται

7179530P0

Επιτραπέζιο φωτιστικό

Star Wars VIII Kylo Ren μαύρο, LED

Χαρακτηριστικά
Για τους λάτρεις του Star Wars

Προδιαγραφές
Σχεδιασμός και φινίρισμα

ανάπτυξης λύση της Philips. Ενώ ενεργοποιείται
αμέσως, παρέχει βέλτιστη απόδοση φωτισμού και
αναδεικνύει τα έντονα χρώματα στο σπίτι σας.

• Υλικό κατασκευής: συνθετικό
• Χρώμα: μαύρο

Θερμό λευκό φως

Επιπλέον λειτουργίες/αξεσουάρ

• Διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης
στο καλώδιο: ΝΑΙ
• Περιλαμβάνονται λαμπτήρες LED: ΝΑΙ

Διαστάσεις και βάρος προϊόντος
•
•
•
•
Αυτό το φωτιστικό της Philips και του Star Wars
για την κρεβατοκάμαρά σας δημιουργεί ένα
περιβάλλον το οποίο σας ενθαρρύνει να
επιδοθείτε σε περιπετειώδεις και επική
περιπέτειες. Ένας χώρος για να διαβάσετε, να
χαλαρώσετε και να κοιμηθείτε μαζί με τον
αγαπημένο σας χαρακτήρα από το Star Wars.
Αυτό το φωτιστικό έχει σχεδιαστεί για να είναι
ασφαλές για εσάς.

Δημιουργεί μια ατμόσφαιρα γεμάτη
περιπέτειες

Αυτό το φορητό φωτιστικό για την
κρεβατοκάμαρά σας της Philips και του Star Wars
συνδυάζει ένα νυχτερινό φως και έναν προβολέα
μαγικών εικόνων. Το νυχτερινό φως σάς κάνει να
αισθάνεστε ασφαλείς τη νύχτα, ενώ ο προβολέας
ζωντανεύει τους αγαπημένους σας χαρακτήρες
Star Wars στον τοίχο ή το ταβάνι. Αυτό το
μοναδικό φωτιστικό 2 σε 1 ανεβάζει τη διαδικασία
του ύπνου και τη νυχτερινή αφήγηση ιστοριών σε
άλλο επίπεδο. Με τον ενσωματωμένο διακόπτη
διπλής κατεύθυνσης μπορείτε να μεταβαίνετε
εύκολα από το νυχτερινό φως στον προβολέα
μαγικών εικόνων.

Τεχνικές προδιαγραφές

Το φως μπορεί να έχει διαφορετικές
θερμοκρασίες χρώματος, που υποδεικνύονται σε
μονάδες Kelvin (K). Οι λαμπτήρες με χαμηλή τιμή
Kelvin παράγουν ένα ζεστό, πιο οικείο φως, ενώ οι
λάμπες με υψηλότερη τιμή Kelvin παράγουν ένα
ψυχρό, πιο δυναμικό φως. Αυτό το φωτιστικό
προσφέρει ένα ζεστό, λευκό φως για να
δημιουργεί μια ελκυστική και ζεστή ατμόσφαιρα.

Λειτουργεί με 3 μπαταρίες AA

•
•
•
•

Ύψος: 23,4 εκ.
Μήκος: 14,3 εκ.
Πλάτος: 14,3 εκ.
Βάρος: 0,302 κ.

Διάφορα

• Ιδανικά σχεδιασμένο για: Παιδικό δωμάτιο
• Στυλ: Expressive
• Τύπος: Επιτραπέζιο φωτιστικό
•

Η τεχνολογία LED, που έχει ενσωματωθεί σε
αυτόν το λαμπτήρα της Philips, είναι μια μοναδικής

12 NC: 9150 054 21901
EAN: 87 18696 16073 2

Σέρβις

Διαστάσεις και βάρος συσκευασίας

Αυτό το φωτιστικό λειτουργεί με 3 μπαταρίες AA.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλες τις μπαταρίες
αυτού του μεγέθους. Μην συνδυάζετε
διαφορετικούς τύπους μπαταριών και να
χρησιμοποιείτε πάντα τον ίδιο τύπο. Οι μπαταρίες
δεν περιλαμβάνονται στη συσκευασία.

Έκδοση: 1.0.1

• Τροφοδοσία ρεύματος: Εύρος 220 V - 240 V, 5060 Hz
• Αριθμός λαμπτήρων: 1
• Περιλαμβάνεται λαμπτήρας τάσης: 2,3 W
• Συνολική έξοδος lumen φωτιστικού: 220 lm
• Φωτιστικό με ρύθμιση έντασης: Όχι
• LED
• Κωδικός IP: IP20, προστασία έναντι αντικειμένων
μεγαλύτερων από 12,5 χιλ., καμία προστασία
έναντι του νερού
• Κατηγορία προστασίας: III - εξαιρετικά χαμηλή
τάση ασφαλείας
• Εγγύηση: 2 έτη

Υψηλή ποιότητα φωτισμού LED

Ημερομηνία έκδοσης
2017-12-03

Ύψος: 24,4 εκ.
Μήκος: 14 εκ.
Πλάτος: 14 εκ.
Καθαρό βάρος: 0,178 κ.
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