
 

 

Philips
SoftPal – Přenosný svíticí 
kamarád

Mickey Mouse
černá
LED

71883/32/P0
Zářící svět plný přátel

Lampička Philips a Disney SoftPal je svítícím společníkem vašeho dítěte, který tlumeně 
osvítí dětský pokoj. S tímto přenosným, měkkým plyšovým orientačním svítidlem mohou 
děti klidně a bezpečně usnout bok po boku.

Přenosné orientační světlo
• Nakloněním svítidla zapnete vnitřní světlo LED

Příjemné noční světlo
• Příjemné noční světlo

Vhodné pro děti
• Výrobek jako stvořený pro děti
• Přinese noc plnou světla

Zvláštní vlastnosti
• Snadné nabíjení přes USB



 Příjemné noční světlo

Zůstane-li svítidlo SoftPal připojené k nabíječce USB, 
po 10 minutách se ztlumí na světlo s menší 
intenzitou. To z něj dělá dokonalé noční světlo. Po 
odpojení z USB nabíječky se samo po 15 minutách 
vypne.

Pro zapnutí a vypnutí nakloňte

Prosviťte noc jednoduchým otočením svítidla 
SoftPal. Světlo LED skryté uvnitř se zapíná a vypíná 
každým pohybem ruky.

Přinese noc plnou světla

Díky světlu LED skrytému uvnitř dokáže svítidlo 
SoftPal rozsvítit noc uklidňujícím a bezpečným 

způsobem – je totiž na dotek vždy chladné. Díky jeho 
světlu LED bude svítidlo SoftPal také déle vyzařovat 
své světelné paprsky.

Jako stvořený pro děti

Svítidlo SoftPal bylo navrženo speciálně pro děti. 
Vnese do pokojíčku a příjemné světlo, které pohladí 
na duši a přispěje k pocitu bezpečí, když je čas 
usnout.

Snadné nabíjení přes USB

Svítidlo SoftPal lze snadno nabít pomocí 
kompatibilního připojení USB
7188332P0

Specifikace
Design a provedení
• Materiál: syntetická látka
• Barva: černá

Obsahuje funkce/příslušenství navíc
• Tlačítko pro zapnutí a vypnutí na výrobku: Ano
• Integrované LED: Ano
• Nabíjení prostřednictvím USB: Ano
• Přenosný: Ano

Rozměry a hmotnost výrobku
• Výška: 15,7 cm
• Délka: 12,4 cm
• Šířka: 9,8 cm
• Čistá hmotnost: 0,336 kg

Technické údaje
• Napájení ze sítě: 5 V
• Počet žárovek: 1
• Žárovka v balení: 0,1 W
• Celkový světelný výstup svítidla: 5 lm
• Ztlumitelné svítidlo: Ne
• LED: Ano
• Zabudovaný LED zdroj: Ano
• Životnost až: 20 000 hodin

Servis
• Záruka: 2 roky

Rozměry a hmotnost balení
• Výška: 21,6 cm
• Délka: 15,3 cm
• Šířka: 11,1 cm
• Hmotnost: 0,515 kg

Různé
• Speciálně navrženo pro: Dětský pokoj
• Styl: Výrazný
• Typ: SoftPal – Přenosný svíticí kamarád
•
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