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apněte svou představivost
enosná stolní lampička Philips a Disney představuje oblíbené postavy z filmu Ledové 
lovství. Tuto kompaktní stolní lampičku, která funguje i na baterie, můžete jednoduše 
ístit vedle postele nebo na stůl a vytvořit tak magickou atmosféru.

Určeno pro pokoj vašich dětí
• Pro děti
• Chladné na dotyk a vhodné pro děti
• Odolné a nárazuvzdorné
• Ideální k vytvoření jemné atmosféry v ložnici vašeho dítěte

Pokročilá a ekologická technologie LED
• Vysoce kvalitní světlo LED
• Hřejivé bílé světlo

Zvláštní vlastnosti
• Tlačítko pro zapnutí a vypnutí na výrobku
• Automatické vypnutí po 15 minutách
• Napájení z baterií – 3x AA nejsou součástí balení



 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.

Chladná na dotek

Toto svítidlo je zcela bezpečné pro děti, 
protože je vyrobeno z materiálů vhodných pro 
děti a využívá světlo LED, které je na dotyk 
vždy chladné.

Odolné a nárazuvzdorné

Toto svítidlo je odolné a nárazuvzdorné, bez 
ostrých hran a je vyrobeno z pevného 
materiálu. Můžete se spolehnout, že podpoří 

představivost vašich dětí a neohrozí při tom 
jejich bezpečí.

Vytvoření jemné atmosféry

Tato přenosná stolní lampa je skladná a lze ji 
snadno umístit vedle postele nebo na stůl, kde 
vykouzlí čarovnou atmosféru.

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.

Tlačítko pro zapnutí a vypnutí na 
výrobku

Díky tlačítku diskrétně zabudovanému do 
svítidla můžete snadno rozsvěcovat i zhasínat.

Automatické vypnutí

Stolní lampa se automaticky vypne po 
15 minutách, aby se šetřila životnost baterie.

Napájení z baterií – 3x AA

Svítidlo je napájeno 3 bateriemi AA. Všechny 
baterie této velikosti budou fungovat. 
Nepoužívejte současně různé typy baterií, 
používejte vždy stejný typ. Baterie nejsou 
součástí balení.
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Design a provedení
• Materiál: syntetická látka
• Barva: modrá

Rozměry a hmotnost výrobku
• Výška: 24,9 cm
• Délka: 12 cm
• Šířka: 12 cm
• Čistá hmotnost: 0,122 kg

Technické údaje
• Napájení ze sítě: 4,5 V
• Počet žárovek: 1
• Žárovka v balení: 0,6 W
• Maximální příkon náhradní žárovky: 0,6 W
• Celkový světelný výstup svítidla: 55 lm
• Ztlumitelné svítidlo: Ne
• 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: 26,2 cm
• Délka: 12,3 cm
• Šířka: 12,3 cm
• Hmotnost: 0,218 kg

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