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myBuddy vašemu dítěti ukáže, 

kdy je čas na hraní.
Svítidlo myBuddy má přátelský vzhled a vaše dítě se s ním v ložnici bude cítit v bezpečí. 
Je tak ideálním společníkem při usínání i vstávání. Stolní svítidlo pomáhá dětem usnout a 
vydržet v klidu v posteli až do rána.

Kompletní řešení světla pro děti za dne i v noci
• Světlo na čtení
• Jemně zářící noční světlo
• Ranní světlo

Intuitivní světlo, které se snadno ovládá
• Zábavné a snadné zapnutí/vypnutí
• Snadné nastavení ranního světla

Bezpečnost na prvním místě!
• Chladné na dotyk a vhodné pro děti
• Robustní provedení

Pokročilá a ekologická technologie LED
• Vysoce kvalitní světlo LED
• Úspora energie



 Světlo na čtení

myBuddy se skvěle hodí pro uklidňující 
pohádky na dobrou noc, které dětem pomáhají 
usnout. Rozptýlené teplé bílé světlo svítidla 
myBuddy je příjemné a poskytuje dokonalé 
osvětlení pro dobrou viditelnost při čtení.

Jemně zářící noční světlo

Po přečtení pohádky jemně zářící měsíční 
noční světlo dává najevo, že je pro děti čas 
spát. Když se dítě v noci probudí, čeká jej 
známý a uklidňující pohled. U malých dětí také 
slouží jako užitečné orientační světlo, když dítě 
v noci kontrolujete nebo když chcete vytvořit 
příjemnou, uklidňující atmosféru při kojení 
nebo uklidnění dítěte.

Ranní světlo

Malé děti často neví, kdy smějí vstát z postele. 
Slunce v břiše svítidla myBuddy jim ukáže, kdy 
pro ně může den začít. Díky použití 
jednoduchých symbolů slunce a měsíce se dítě 
hravým způsobem naučí rozdíl mezi dnem a 

nocí. Když na břiše svítidla myBuddy svítí 
slunce, je čas na hraní!

Zábavné a snadné zapnutí/vypnutí

Stiskněte horní stranu hlavy svítidla myBuddy a 
ono se rozsvítí jemným teplým bílým světlem 
pro čtení.

Snadné nastavení ranního světla

Intuitivní zadní panel s volicím kolečkem a 
digitálními hodinami mimořádně usnadňuje 
nastavení různých funkcí svítidla myBuddy. 
Můžete zvolit světlo měsíce, měsíce i slunce, 
nebo jen ranního slunce. Pokud chcete 
aktivovat ranní světlo, stačí nastavit čas, kdy 
chcete, aby se slunce rozsvítilo.

Vhodné pro děti

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

Robustní provedení

Provedení je robustní a pevné, takže je zcela 
odolné vůči dětskému zacházení a nehrozí jeho 
rozbití.

Vysoce kvalitní světlo LED

Svítidlo myBuddy má mimořádně nízkou 
spotřebu pouze 2 x 1 W a přitom poskytuje 
vysoký světlený výkon (60 lumenů). Díky 
světelné teplotě 2 700 Kelvinů poskytuje 
myBuddy jemné a uklidňující hřejivé bílé světlo.

Úspora energie

Technologie LED použitá ve svítidle myBuddy 
má dlouhou životnost minimálně 20 000 hodin. 
Při spotřebě jen pár wattů energie tak svítidlo 
myBuddy představuje mimořádně energeticky 
úsporné čtecí, noční a ranní světlo.
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Design a provedení
• Materiál: syntetická látka
• Barva: zelená

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

Rozměry a hmotnost výrobku
• Výška: 17,8 cm
• Délka: 16,1 cm
• Šířka: 14,7 cm
• Čistá hmotnost: 0,540 kg

Technické údaje
• Napájení ze sítě: Rozsah 100-240 V, 50–60 Hz
• Technologie žárovky: LED, Bezpečné extra nízké 

napětí
• Počet žárovek: 1
• Žárovka v balení: 1,5 W
• Barva světla: teplé bílé
• Životnost lampy až: 20 000 hodin

• Celkový světelný výstup svítidla: 60 lm
• Počet žárovek 2: 1
• Žárovka v balení 2: 0,01 W
• 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: 25,3 cm
• Délka: 19,1 cm
• Šířka: 19,1 cm
• Hmotnost: 0,855 kg

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