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myBuddy forteller barnet
når det er tid for lek!
Med sitt vennlige utseende virker myBuddy beroligende på barnet i
soverommet, og er derfor et svært hyggelig selskap fra barnet legger seg
til det våkner. Bordlampen hjelper barnet med å sovne og bli værende i
sengen til det er på tide å stå opp.
En komplett belysningsløsning for barn, dag og natt
• Leselys
• Glødende nattlys
• Morgenlys
Intuitivt og brukervennlig lys
• Morsom og enkel av/på-knapp
• Enkelt oppsett for morgenlys
Fokus på sikkerhet!
• Kjølig å berøre og barnevennlig
• Robust design
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Avansert og bærekraftig LED-teknologi
• LED-lyskilde av høy kvalitet
• Energibesparende
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Høydepunkter
Leselys

Morgenlys

Enkelt oppsett for morgenlys

myBuddy passer perfekt til
godnatthistoriene som hjelper barn
med å sovne. myBuddy har et diffust,
varmhvit lys som er mindre
anstrengende og gir den perfekte
lysmengden, slik at du ser godt når du
leser.

Småbarn vet ofte ikke når de får lov til
å stå opp. Solen på myBuddys mage
forteller dem når de kan starte dagen.
Ved å bruke de enkle symbolene for
måne og sol lærer barnet seg
forskjellen mellom dag og natt på en
morsom måte. Når solen står opp på
myBuddys mage, er det tid for lek.

Med et intuitivt bakpanel med et
valghjul og digitalklokke blir det svært
enkelt å konfigurere de forskjellige
funksjonene til myBuddy. Du kan velge
bare måneskinn, måne og sol eller bare
solskinn om morgenen. Hvis du vil
aktivere morgenlyset, angir du ganske
enkelt klokkeslettet du vil at solen skal
stå opp.

Glødende nattlys
Morsom og enkel av/på-knapp

Barnevennlig

Når godnatthistorien er ferdig, viser en
glødende måne fra nattlyset at det er
på tide for barnet å sove, og dette lyset
er velkjent og beroligende hvis barnet
våkner i løpet av natten. I de første
årene er det også et nyttig
orienteringslys når du ser etter barnet
om natten, eller når du vil skape en
koselig, beroligende stemning når du
mater eller trøster barnet.

Trykk oppå myBuddys hode, og
lyskilden lyser opp med et varmhvit
leselys.

myBuddy er også helt trygg for barn,
siden den er laget av barnevennlige
materialer og tar i bruk LED-lyskilder,
som alltid er kjølig å berøre.
Robust design

Lampens utforming er robust og solid.
Den er derfor helt barnesikker og kan
ikke ødelegges.
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LED-lyskilde av høy kvalitet

som den har høy lyseffekt (60 lumen).
Med en lystemperatur på 2700 kelvin
gir myBuddy beroligende, varmhvit lys.

myBuddy har et svært lavt
strømforbruk på bare 2 x 1 W, samtidig

LED-teknologien som er brukt i
myBuddy, har lang levetid på minst
20 000 timer. myBuddy bruker bare
noen få watt, og er derfor et svært
energieffektivt lese-, natt- og
morgenlys.

Spesifikasjoner
Design og utseende
• Farge: grønn
• Materiale: syntetisk
Ekstra funksjon/tilbehør følger med.
• LED følger med: Ja
• Av/på-bryter på ledningen: Ja
Diverse
• Spesielt designet for: Barnerom
• Stil: Uttrykksfull
• Type: Bordlampe
• EyeComfort: Nei
Strømforbruk
• Energy Efficiency Label: A
Mål og vekt på produktet
• Høyde: 17,8 cm
• Lengde: 16,1 cm
• Nettovekt: 0,540 kg
• Bredde: 14,7 cm
Service
• Garanti: To år

Energibesparende

Tekniske spesifikasjoner
• Levetid på opptil: 20 000 h
• Total lumeneffekt på lysarmaturen:
60 lm
• Antall lyskilder 2: 1
• 2 lyskilder følger med: 0.01 W
• Strømnett: Fra 100–240 V, 50–60 Hz
• LED: Ja
• Antall lyskilder: 1
• Lyskilde følger med: 1.5 W
• IP-klasse: IP20, beskyttelse mot
gjenstander som er større enn
12,5 mm, ingen beskyttelse mot vann
• Beskyttelsesklasse: III – trygg, ekstra
lav spenning
Mål og vekt på innpakning
• SAP EAN/UPC – enhet:
8718291489177
• EAN/UPC – boks: 8718291524403
• Høyde: 25,3 cm
• SAP-bruttovekt EAN (del): 0,855 kg
• Vekt: 0,855 kg
• Nettovekt (del): 0,540 kg
• SAP-høyde (del): 253,000 mm
• SAP-lengde (del): 191,000 mm
• SAP-bredde (del): 191,000 mm
• Bredde: 19,1 cm
• Lengde: 19,1 cm
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