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myBuddy laat uw kind
weten wanneer het tijd is
om te spelen!
Door de vriendelijke uitstraling is de tafellamp myBuddy het perfecte
maatje voor uw kind in zijn of haar slaapkamer. Met myBuddy valt uw
kind gemakkelijk in slaap en blijft in bed totdat het tijd is om op te staan.
Een verlichtingsoplossing voor kinderen, voor dag en nacht
• Leeslamp
• Zacht nachtlampje
• Ochtendlicht
Intuïtieve en gebruiksvriendelijke lamp
• Grappige en eenvoudige aan-uitschakelaar
• Ochtendlicht instellen
Veiligheid staat voorop!
• Koel bij aanraking en kindvriendelijk
• Robuust ontwerp
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Geavanceerde en duurzame LED-technologie
• LED-lamp van topkwaliteit
• Energiezuinig
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Kenmerken
Leeslamp

Ochtendlicht

Ochtendlicht instellen

myBuddy is een prettig leeslampje om
verhaaltjes voor het slapengaan bij
voor te lezen. Het diffuse, warmwitte
licht van myBuddy is aangenaam en
zorgt voor een optimale lichtsterkte om
bij voor te lezen.

Jonge kinderen weten vaak niet
wanneer ze uit bed mogen komen. De
zon op de buik van myBuddy vertelt
hen wanneer de dag kan beginnen.
Dankzij de eenvoudige symbolen van
zon en maan leert uw kind op een
speelse manier het verschil tussen dag
en nacht. Wanneer de zon op
myBuddy's buik schijnt, is het tijd om te
spelen.

Het intuïtieve achterpaneel met
draaiknop en digitale klok maakt het
erg eenvoudig om de verschillende
functies van myBuddy te gebruiken. U
hebt 's ochtends de keuze tussen enkel
maanlicht, maan- en zonlicht, of enkel
zonlicht. Om het ochtendlicht te
activeren, stelt u eenvoudigweg het
tijdstip in waarop u de zon wilt laten
verschijnen.

Grappige en eenvoudige aanuitschakelaar

Kindvriendelijk

Zacht nachtlampje

Na het verhaaltje geeft de zachte gloed
van het nachtlampje aan wanneer het
tijd is voor uw kind om te gaan slapen.
De zachte gloed stelt uw kind ook
gerust als hij 's nachts wakker wordt. Bij
jonge kinderen kunt u het nachtlampje
ook als oriëntatieverlichting gebruiken
of om een gezellige en geruststellende
sfeer te creëren bij het voeden of
troosten van uw kind.

Als u op de bovenkant van myBuddy's
hoofd drukt, gaat er een zacht,
warmwit leeslampje branden.

myBuddy is ook voor kinderen volledig
veilig, omdat de lamp is gemaakt van
kindvriendelijke materialen en
gebruikmaakt van een LED-lamp, die
altijd koel is bij aanraking.
Robuust ontwerp

Het ontwerp is robuust, stevig en
onbreekbaar, en is dus ook absoluut
veilig voor kinderen.
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LED-lamp van topkwaliteit

maar biedt toch een hoge
lichtopbrengst (van 60 lumen).
myBuddy geeft een zacht, warmwit
licht met een lichttemperatuur van
2700 Kelvin.

myBuddy heeft een erg laag
energieverbruik van slechts 2 x 1 W,

De LED-technologie die wordt gebruikt
bij myBuddy heeft een lange
levensduur van minimaal 20.000 uur.
Aangezien myBuddy slechts enkele
watts energie verbruikt, is het een zeer
energiebesparend lees-, nacht- en
ochtendlampje.

Specificaties
Design en afwerking
• Kleur: groen
• Materiaal: kunststof
Extra onderdeel/accessoire
meegeleverd
• Inclusief LED-lamp(en): Ja
• Aan/uit-schakelaar in kabel: Ja
Diversen
• Speciaal ontworpen voor:
Kinderkamer
• Stijl: Expressief
• Type: Tafellamp
• EyeComfort: Nee
Opgenomen vermogen
• Energy Efficiency Label: A
Afmetingen en gewicht van product
• Hoogte: 17,8 cm
• Lengte: 16,1 cm
• Nettogewicht: 0,540 kg
• Breedte: 14,7 cm
Service
• Garantie: 2 jaar

Energiezuinig

Technische specificaties
• Levensduur tot: 20.000 hr
• Totale lichtstroom in lumen van
armatuur: 60 lm
• Aantal lampen 2: 1
• Wattage meegeleverde lamp 2: 0.01
W
• Netspanning: Bereik 100-240 V,
50-60 Hz
• LED: Ja
• Aantal lampen: 1
• Wattage meegeleverde lamp: 1.5 W
• IP-classificatie: IP20, beschermd
tegen voorwerpen groter dan 12,5
mm, niet beschermd tegen water
• Beschermingsklasse: III - extra lage
veiligheidsspanning
Afmetingen en gewicht inclusief
verpakking
• SAP EAN/UPC - Stuk: 8718291489177
• EAN/UPC - Case: 8718291524403
• Hoogte: 25,3 cm
• SAP brutogewicht EAN (per stuk):
0,855 kg
• Gewicht: 0,855 kg
• Nettogewicht (per stuk): 0,540 kg
• SAP hoogte (per stuk): 253,000 mm
• SAP lengte (per stuk): 191,000 mm
• SAP breedte (per stuk): 191,000 mm
• Breedte: 19,1 cm
• Lengte: 19,1 cm
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