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O myBuddy diz à sua
criança quando é hora de
brincar!
Com a sua aparência amigável, o myBuddy conforta a sua criança no
quarto, o que o torna na companhia perfeita desde a hora de dormir até
à hora de acordar. O candeeiro de mesa ajuda as crianças a adormecer e
a permanecer na cama até ser hora de levantar.
De dia e à noite, uma solução de luz completa para crianças
• Luz de leitura
• Luz nocturna suave
• Luz matinal
Luz intuitiva e fácil de utilizar
• Interruptor ligar/desligar divertido e simples
• Configuração fácil da luz matinal
A segurança primeiro!
• Frio ao toque e adequado para crianças
• Design robusto
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Tecnologia LED avançada e sustentável
• Luz LED de alta qualidade
• Economizadora
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Destaques
Luz de leitura

Luz matinal

Configuração fácil da luz matinal

O myBuddy é óptimo para histórias de
embalar calmantes que ajudam as
crianças a adormecer. A luz branca
suave difusa do myBuddy é suave e
proporciona o fluxo luminoso perfeito
para uma boa visibilidade durante a
leitura.

Muitas vezes, as crianças pequenas
não sabem quando podem sair da
cama. O sol na barriga do myBuddy
diz-lhes quando podem começar o dia.
Através da utilização dos símbolos
simples do sol e da lua, o seu filho
aprende a diferença entre o dia e a
noite de uma forma divertida. Quando
o sol brilha na barriga do myBuddy,
chegou a hora de brincar!

Um painel posterior intuitivo com uma
roda de selecção e um relógio digital
facilita extremamente a configuração
das várias funcionalidades do
myBuddy. Pode seleccionar apenas a
luz da lua, a lua e o sol ou apenas o sol
de manhã. Para activar a luz matinal,
basta definir a hora a que pretende
que o sol apareça.

Luz nocturna suave

Adequado para crianças
Interruptor ligar/desligar divertido e
simples

Depois da história de embalar terminar,
uma luz noturna com uma lua de brilho
suave indica que é hora de dormir e
proporciona uma vista familiar e
reconfortante caso o seu filho acorde
durante a noite. Nos primeiros anos,
também é uma luz de orientação útil
para quando vai ao quarto do seu filho
durante a noite ou para criar um
ambiente calmante durante a
amamentação ou quando reconforta a
criança.

Pressione a parte superior da cabeça
do myBuddy e esta acende com uma
suave luz de leitura branca e suave.

O myBuddy é totalmente seguro
também para as crianças, visto que é
fabricado em materiais adequados
para crianças e utiliza luz LED, que é
sempre fria ao toque.
Design robusto

O seu design é robusto e sólido, o que
o torna totalmente protegido contra as
acções das crianças, sem riscos de
quebra.
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Luz LED de alta qualidade

apenas 2 x 1 W, apesar do elevado
fluxo luminoso (60 lúmenes) que
emite. Com uma temperatura de luz de
2700 kelvins, o myBuddy fornece uma
luz branca suave, calmante e delicada.

O myBuddy tem um consumo de
energia extremamente baixo de

A tecnologia LED utilizada no
myBuddy tem uma vida útil longa de
20 000 horas, no mínimo. Utilizando
apenas alguns watts de potência, o
myBuddy é uma luz nocturna, matinal
e de leitura com uma eficiência
energética elevada.

Especificações
Design e acabamento
• Cor: azul
• Material: sintético
Funcionalidade extra/acessório incl.
• Lâmpada(s) de LEDs incluída(s): Sim
• Interruptor para ligar/desligar no fio:
Sim
Diversos
• Concebida especialmente para:
Quarto das crianças
• Estilo: Expressivo
• Tipo: Candeeiro de mesa
• EyeComfort: Não
Consumo de energia
• Energy Efficiency Label: A
Dimensões e peso do produto
• Altura: 17,4 cm
• Comprimento: 16,1 cm
• Peso líquido: 0,540 kg
• Largura: 14,7 cm
Assistência
• Garantia: 2 ano(s)

Economizadora

Especificações técnicas
• Vida útil até: 20.000 h
• Fluxo luminoso total do candeeiro:
60 lm
• Número de lâmpadas 2: 1
• Potência da lâmpada incluída 2: 0.01
W
• Alimentação elétrica: Entre 100 V e
240 V, 50-60 Hz
• LED: Sim
• Número de lâmpadas: 1
• Potência da lâmpada incluída: 1.5 W
• Código IP: IP20, proteção contra
objetos com mais de 12,5 mm, sem
proteção contra água
• Classe de proteção: III - voltagem
ultra baixa de segurança
Dimensões e peso da embalagem
• SAP EAN/UPC – Peça:
8718291489153
• EAN/UPC – Caixa: 8718291524380
• Altura: 25,3 cm
• Peso bruto EAN SAP (peça): 0,855 kg
• Peso: 0,855 kg
• Peso líquido (peça): 0,540 kg
• Altura SAP (peça): 253,000 mm
• Comprimento SAP (peça): 191,000
mm
• Largura SAP (peça): 191,000 mm
• Largura: 19,1 cm
• Comprimento: 19,1 cm
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