
 

 

Philips Disney
Stolní svítidlo

Mini Mickey & Minnie Mouse
bílá
LED
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ingColors Mini Mickey & Minnie. Roztomilý design, zábavné a snadné používání. Stačí 
pnout, vybrat jednu z 256 barev a užívat si inspirativní chvilky.

Nabarvěte svůj svět pomocí světla
• Výběr z 256 barev
• Příjemný efekt rozptýleného světla
• Výrobek jako stvořený pro děti

Jednoduše vyberte svou oblíbenou barvu
• Snadné ovládání na výrobku
• Režim automatické změny barev



 Výběr z 256 barev

Vyberte svou oblíbenou barvu z 256 dostupných 
barev.

Příjemný efekt rozptýleného světla

Díky efektu rozptýleného světla svítidla LivingColors 
Mini se barvy přirozeně slévají a vytvářejí příjemnou 
atmosféru.

Pro děti

Svítidlo LivingColors Mini bylo navrženo speciálně 
pro děti. Vnese do pokojíčku bezpečné a příjemné 
světlo, které pohladí na duši.

Snadné ovládání na výrobku

Otáčením a posouváním barevného ovládacího 
kolečka můžete velmi snadno vybrat svou oblíbenou 
barvu.

Režim automatické změny barev

Stačí na pět vteřin stisknout vypínač a svítidlo 
LivingColors Mini všechno udělá samo – ukáže vám 
celou nabídku barev.
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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
• Dokonale vhodné na vytvoření atmosféry: Ano
• Měnící barvy (LED): Ano
• Efekt rozptýleného světla: Ano

Rozměry a hmotnost výrobku
• Výška: 14,2 cm
• Délka: 15 cm
• Šířka: 15 cm
• Čistá hmotnost: 0,794 kg

Technické údaje
• Napájení ze sítě: 230 V, 50–60 Hz
• Počet žárovek: 1
• Žárovka v balení: 7,5 W
• LED: Ano
• Kód IP: IP20, ochrana proti předmětům větším než 

12,5 mm, není voděodolné
• Třída ochrany: II – dvojitá izolace

Servis
• Záruka: 2 roky

Rozměry a hmotnost balení
• Výška: 22,8 cm
• Délka: 18,8 cm
• Šířka: 18,8 cm
• Hmotnost: 1,219 kg

Různé
• Speciálně navrženo pro: Dětský pokoj, Obývací 

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