
 

 

Philips Disney
Stolní svítidlo

1 sada svíček Cinderella
bílá
LED

71711/02/16
Nabarvěte svůj svět 
pomocí světla

Nabarvěte svůj svět pomocí svítidla Candle Princess Cinderella. Je určené pro děti a 
vyrobené z bezpečného a odolného plastu. Jak jednoduché je kouzlit pouhým mávnutím 
ruky. Jemný světelný efekt svíčky do každého pokojíčku!

Nechte ožít představivost dítěte
• Výrobek jako stvořený pro děti
• Vyrobeno z odolného plastu
• Vykouzlete v pokojíčku jemný svit svíček LED

Jak jednoduché je kouzlit
• Nakloněním svíčky zapnete vnitřní světla LED
• Snadné nabíjení přes kabel USB



 Pro děti

Svíčky LED byly navrženy speciálně pro děti. Vnese 
do pokojíčku bezpečné a příjemné světlo, které 
pohladí na duši.

Měkký, teplý světelný efekt svíčky

Svíčka LED poskytuje měkké hřejivé světlo s efektem 
svíčky s mírným plápoláním. Vykouzlí pro vaše děti 
magickou zábavu.

Nakloněním zapnete

Nechte ožít představivost dítěte! Jak jednoduché je 
kouzlit pouhým nakloněním svíčky. Vnitřní světlo 
LED se zapne a vypne s každým nakloněním.

Napájení přes USB

Nabijte svíčku LED bezproblémově přes přibalený 
kabel USB. Jakmile bude svíčka LED nabitá, bude vás 
inspirovat po dalších 10 hodin.

Odolný plast

Svíčka LED je vyrobena z odolného plastu. Robustní 
svíčka je bezpečným společníkem vašeho dítěte při 
hraní.
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Specifikace
Design a provedení
• Materiál: syntetická látka
• Barva: bílá

Obsahuje funkce/příslušenství navíc
• Tlačítko pro zapnutí a vypnutí na výrobku: Ano
• Integrované LED: Ano
• Dokonale vhodné na vytvoření atmosféry: Ano
• Včetně nabíjecí základny: Ano
• Přenosný: Ano

Rozměry a hmotnost výrobku
• Výška: 11,8 cm
• Délka: 7,3 cm
• Šířka: 7,3 cm
• Čistá hmotnost: 0,220 kg

Technické údaje
• Napájení ze sítě: 12 V, 50 Hz
• Počet žárovek: 4
• Žárovka v balení: 0,06 W
• Celkový světelný výstup svítidla: 5 lm
• LED: Ano
• Kód IP: IP20, ochrana proti předmětům větším než 

12,5 mm, není voděodolné
• Třída ochrany: III – bezpečné velmi nízké napětí

Servis
• Záruka: 2 roky

Rozměry a hmotnost balení
• Výška: 11,8 cm
• Délka: 7,3 cm
• Šířka: 7,3 cm
• Hmotnost: 0,400 kg

Různé
• Speciálně navrženo pro: Dětský pokoj, Obývací 

pokoj a ložnice
• Styl: Výrazný
• Typ: Stolní svítidlo
•
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