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Z
To
ne
má
apněte svou představivost
to noční svítidlo od společností Philips a Disney pod názvem Minnie Mouse má tvar 
jznámější myšky na světě. Senzor pohybu umožní vaší dcerce zapnout jemné světlo 
vnutím ruky, zatímco provoz na baterie umožňuje umístit světlo kdekoli je třeba.

Určeno pro pokoj vašich dětí
• Pro děti
• Uklidní dítě během noci
• Vysoce kvalitní světlo LED
• Hřejivé bílé světlo

Zvláštní vlastnosti
• Napájení z baterií – 2x AAA, nejsou součástí balení
• Senzor pohybu pro den i noc



 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.

Uklidní dítě během noci
Toto svítidlo společností Philips a Disney pro dětské 
pokojíčky představuje dokonalé noční světlo, díky 
němuž se dítě bude cítit bezpečně. Integrovaný 
senzor pohybu pro den i noc usnadňuje dítěti zapnutí 
světla jednoduchým pohybem nebo je tím, že projde 
kolem. Je-li umístěno vedle postýlky dítěte, stane se 
ideálním orientačním světlem.

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.

Napájení z baterií – 2x AAA

Svítidlo je napájeno 2 bateriemi AAA. Všechny 
baterie této velikosti budou fungovat. Nepoužívejte 
současně různé typy baterií, používejte vždy stejný 
typ. Baterie nejsou součástí balení.

Senzor pohybu pro den i noc

Součástí je senzor pohybu, který dítě v noci uklidní. 
Jakmile senzor zjistí pohyb, automaticky se zapne 
světlo.
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Specifikace
Design a provedení
• Materiál: syntetická látka
• Barva: červená

Obsahuje funkce/příslušenství navíc
• Pohybový a denní i noční senzor: Ano
• Integrované LED: Ano
• Dokonale vhodné na orientační osvětlení: Ano

Rozměry a hmotnost výrobku
• Výška: 2,7 cm
• Délka: 12,4 cm
• Šířka: 11,6 cm
• Čistá hmotnost: 0,049 kg

Technické údaje
• Napájení ze sítě: 3 V
• Technologie žárovky: LED, 3,2 V
• Počet žárovek: 1
• Žárovka v balení: 0,06 W
• Barva světla: teplé bílé
• Celkový světelný výstup svítidla: 5 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: 3,5 cm
• Délka: 15 cm
• Šířka: 18 cm
• Hmotnost: 0,091 kg

Různé
• Speciálně navrženo pro: Dětský pokoj, Obývací 

pokoj a ložnice
• Styl: Výrazný
• Typ: Noční světlo se snímačem
•
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