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Zářící svět plný přátel

Vlaky jsou pro děti fascinujícím objektem. Na nástěnné samolepce jede vlak Blue Buddy Train, 
který děti vezme na cestu plnou poučení a zábavy. Jasné, hřejivé světlo je osvětluje a uklidňuje, 
zatímco energetický výkon s dlouhou životností zase udělá radost vám – rodičům.

Určeno pro pokoj vašich dětí
• Pro děti

Udržitelné řešení osvětlení
• Úspora energie
• Žárovka Philips je vždy přibalena

Zvláštní vlastnosti
• Samolepky na stěnu jsou součástí balení



 Žárovka Philips je vždy přibalena

Součástí balení jsou vysoce kvalitní energeticky 
úsporné žárovky Philips EcoLamp, které umožní 
dosáhnout nejlepšího světelného efektu.

Úspora energie

Oproti ostatním běžným žárovkám tato úsporná 
žárovka Philips šetří energii, a tak vám pomáhá šetřit 
vaše peníze i životní prostředí.

Pro děti

Toto svítidlo Philips určené do dětského pokoje 
vytváří prostředí, které podporuje děti v jejich 
nejoblíbenější zálibě: zábavě a kreativitě! Avšak 
svítidlo je rovněž navrženo tak, aby bylo pro vaše 
dítě bezpečné – je chladné na dotyk, robustní a je na 
něm použitý netoxický nátěr.

Samolepky na stěnu jsou součástí balení

Toto svítidlo Philips se dodává s přibalenými 
samolepkami na stěnu. To vám poskytne úplnou 
volnost během přizpůsobování místnosti podle 
vašeho osobitého vkusu.
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Specifikace
Design a provedení
• Materiál: syntetická látka
• Barva: modrá

Obsahuje funkce/příslušenství navíc
• Vypínač na kabelu: Ano
• Včetně fluorescenční žárovky: Ano

Rozměry a hmotnost výrobku
• Výška: 26,6 cm
• Délka: 26,7 cm
• Šířka: 14,6 cm
• Čistá hmotnost: 0,950 kg

Technické údaje
• Napájení ze sítě: Rozsah 220–240 V, 50–60 Hz
• Technologie žárovky: fluorescenční, 230 V
• Počet žárovek: 1
• Patice/objímka: E27
• Žárovka v balení: 15 W
• Maximální příkon náhradní žárovky: 15 W
• Barva světla: teplé bílé
• Životnost lampy až: 10 000 hodin
• Ztlumitelné svítidlo: Ne
• LED: Ne
• Zabudovaný LED zdroj: NE
• Energetická třída světelného zdroje: A
• Svítidlo je kompatibilní s žárovkami třídy: A+ až E
• Kód IP: IP20, ochrana proti předmětům větším než 

12,5 mm, není voděodolné
• Třída ochrany: II – dvojitá izolace
• Světelný zdroj stejný jako klasická žárovka 

s výkonem: 75 W
• Světelný výstup žárovky: 970 lm

Servis
• Záruka: 2 roky

Rozměry a hmotnost balení
• Výška: 30,8 cm
• Délka: 27,8 cm
• Šířka: 16,3 cm
• Hmotnost: 1,142 kg

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