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Zapněte svou představivost
Tento přívěsek Planes od společností Philips a Disney musí mít každé dítě, které má rádo 
film Letadla. Má dokonalý tvar hlavního hrdiny Práška, díky kterému vyšle představivost 
vašich dětí do oblak, a osvítí dětský pokoj hřejivým bílým světlem LED.
Určeno pro pokoj vašich dětí
• Pro děti
• Kreativní 3D tvar

Teplé bílé světlo LED
• Ideální pro celkové osvětlení
• Vysoce kvalitní světlo LED
• Hřejivé bílé světlo

Zvláštní vlastnosti
• Nastavitelná výška při instalaci
• Nastavitelný úhel



 Pro děti

Svítidlo Philips a Disney pro dětské pokojíčky vytváří 
prostředí, které děti povzbuzuje v jejich 
nejoblíbenější zálibě: zábavě a kreativitě! Místo, ve 
kterém může vaše dítě studovat, hrát si a spát po 
boku jejich oblíbené postavičky Disney. Toto svítidlo 
bylo vyrobeno s ohledem na bezpečí dítěte.

Kreativní 3D tvar

Kreativní 3D tvar podnítí představivost vašich dětí 
a osvítí místnost.

Ideální pro celkové osvětlení
Toto svítidlo společností Philips a Disney pro dětské 
pokojíčky je dokonalým ústředním prvkem, který 
vytvoří spoustu světla. Zajišťuje ideální osvětlení pro 
každodenní činnosti dítěte.

Vysoce kvalitní světlo LED

Technologie LED integrovaná v tomto svítidle 
představuje unikátní řešení, vyvinuté společností 

Philips. Zapíná se okamžitě a současně umožňuje 
optimální světelný výkon, který nechá vyniknout 
jasné barvy pokojíčku.

Hřejivé bílé světlo

Teplota barvy světla se může různit a udává se 
v jednotkách Kelvin (K). Žárovky s nízkou hodnotou 
teploty světla v Kelvinech poskytují hřejivé, 
přívětivější světlo, zatímco žárovky s vyšší hodnotou 
přinášejí chladné světlo, které působí energičtěji. 
Toto svítidlo nabízí hřejivé bílé světlo vytvářející 
příjemnou atmosféru.

Nastavitelná výška
Toto závěsné svítidlo se dodává s dlouhými kabely, 
které vám přinášejí maximální flexibilitu při instalaci. 
Zvolte si výšku, která dokonale vyhovuje vašim 
potřebám.

Nastavitelný úhel

Úhel přívěsku je možné snadno nastavit podle 
vlastních představ.
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Specifikace
Design a provedení
• Materiál: syntetická látka
• Barva: oranžová

Obsahuje funkce/příslušenství navíc
• Integrované LED: Ano
• Nastavitelná výška: Ano
• Volně se otáčí v libovolném směru: Ano
• Střední díl: Ano

Rozměry a hmotnost výrobku
• Minimální výška: 17 cm
• Maximální výška: 126 cm
• Délka: 32 cm
• Šířka: 34,5 cm
• Čistá hmotnost: 0,750 kg

Technické údaje
• Napájení ze sítě: Rozsah 220–240 V
• Počet žárovek: 3
• Žárovka v balení: 3 W
• Celkový světelný výstup svítidla: 810 lm
• Ztlumitelné svítidlo: Ne
• 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: 23,8 cm
• Délka: 34,8 cm
• Šířka: 19,8 cm
• Hmotnost: 1,310 kg

Různé
• Speciálně navrženo pro: Dětský pokoj
• Styl: Výrazný
• Typ: Závěsné svítidlo
•
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