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Entre na aventura
O foco Birdey da gama myKidsRoom da Philips está empoleirado no
quarto do seu filho. A lâmpada LED fornece uma luz suave para uma
atmosfera de aprendizagem divertida, enquanto o estilo engraçado
coloca um sorriso no rosto de todos.
Soluções de iluminação sustentáveis
• Intensidade de luz ajustável com interruptor de regulação de intensidade da luz
• Economizadora
• Luz LED de alta qualidade
Características especiais
• Cabeça do foco ajustável
Concebido para o quarto das crianças
• Para crianças
Desenhado para a sua sala de estar e quarto
• Luz branca suave
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Destaques
Intensidade regulável

Luz LED de alta qualidade

Luz branca suave

Intensidade de luz ajustável nestes
candeeiros da Philips com interruptor
de regulação de intensidade da luz
(não incluído). Isto torna este
candeeiro na opção ideal para realçar
uma característica ou para criar um
ambiente adequado a qualquer
ocasião, quer seja uma refeição íntima
a dois ou um momento de
descontração com a família e os
amigos na sua sala de estar.

A luz LED, fornecida por esta lâmpada
Philips, é uma solução desenvolvida
exclusivamente pela Philips. Com o seu
acendimento instantâneo, permite um
fluxo luminoso ideal e realça as cores
vivas na sua casa.

A luz pode ter diferentes temperaturas
de cor, indicadas em unidades
designadas Kelvins (K). As lâmpadas
com um baixo valor em Kelvins
produzem uma luz suave e mais
acolhedora, enquanto as lâmpadas
com um valor mais alto em Kelvins
produzem uma luz fria e mais
energética. Este candeeiro da Philips
oferece luz branca suave para uma
atmosfera agradável.

Cabeça do foco ajustável

Economizadora

Direcione a luz para onde esta é mais
necessária; basta ajustar, rodar ou
inclinar a cabeça do foco da lâmpada.
Para crianças
Esta lâmpada economizadora da
Philips poupa energia em comparação
com fontes de luz tradicionais,
ajudando-o a poupar dinheiro nas suas
contas de eletricidade e a contribuir
para a proteção ambiental.

Este candeeiro para o quarto das
crianças da Philips cria um ambiente
que encoraja as crianças a desfrutarem
daquilo que mais gostam: diversão e
criatividade! Mas este candeeiro
também é concebido para ser seguro
para o seu filho: frio ao toque, robusto
e com tinta não tóxica.
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Especificações
Design e acabamento
• Cor: multicolor
• Material: metal
Funcionalidade extra/acessório incl.
• Cabeça do foco ajustável: Sim
• Feixes de luz definidos: Sim
• Lâmpada(s) de LEDs incluída(s): Sim
• Monte o produto fora do alcance: Sim
• Cabeça oscilante (para a esquerda/
direita): Sim
• Material resistente de alta qualidade:
Sim
Diversos
• Concebida especialmente para:
Quarto das crianças
• Estilo: Expressivo
• Tipo: Foco com casquilho de rosca
• EyeComfort: Não
Consumo de energia
• Etiqueta de eficiência energética: A+
Dimensões e peso do produto
• Altura: 16,2 cm
• Comprimento: 81,4 cm
• Peso líquido: 2,160 kg
• Largura: 13,4 cm
Assistência
• Garantia: 2 ano(s)
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Especificações técnicas
• Vida útil até: 15.000 h
• Fluxo luminoso total do candeeiro
(oculto): 1.020 lm
• Fluxo luminoso da lâmpada incluída:
255 lm
• Fonte de luz equivalente à lâmpada
tradicional de: 35 W
• Tecnologia da lâmpada: LED, 230 V
• Cor da luz: branca suave
• Alimentação elétrica: Entre 220 V e
240 V, 50-60 Hz
• Candeeiro de intensidade de luz
regulável: Sim
• LED: Sim
• LED incorporado: Não
• Classe energética da fonte de luz
incluída: A+
• Candeeiro compatível com
lâmpada(s) da classe: A++ a E
• Número de lâmpadas: 4
• Encaixe/casquilho: GU10
• Potência da lâmpada incluída: 3.5 W
• Potência máxima da lâmpada de
substituição: 50 W
• Código IP: IP20, proteção contra
objetos com mais de 12,5 mm, sem
proteção contra água
• Classe de proteção: I - com ligação à
terra
Dimensões e peso da embalagem
• SAP EAN/UPC – Peça: 8718696155110
• EAN/UPC – Caixa: 8718696227497
• Altura: 48,9 cm
• Peso bruto EAN SAP (peça): 2,510 kg
• Peso: 2,510 kg
• Peso líquido (peça): 2,160 kg
• Altura SAP (peça): 489,000 mm
• Comprimento SAP (peça): 141,000
mm
• Largura SAP (peça): 168,000 mm
• Largura: 14,1 cm
• Comprimento: 16,8 cm
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