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Sett fantasien i sving
Med denne Oppdrag Dory-lampen fra Philips og Disney kan barnet
forvandle soverommet til Dorys blå drømmeverden. Barnet kan
gjenoppleve Dorys lekne reise, der hun finner veien hjem til familien
sammen med Nemo og de andre følgesvennene sine.
Skapt for bruk på barnerommet.
• For barn
• Ideell for almennbelysning
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Høydepunkter
For barn

Denne lampen fra Philips og Disney til
barnets soverom skaper et miljø som
oppfordrer barna til å gjøre det de best
liker – moro og kreativitet. Dette blir et
sted der barnet kan lese lekser, leke og
sove i selskap med favorittfigurene fra
Disney. Lampen er helt sikker i bruk.

Spesifikasjoner
Design og utseende
• Farge: blå
• Materiale: syntetisk
Diverse
• Spesielt designet for: Barnerom
• Segment: Disney
• Stil: Uttrykksfull
• EyeComfort: Nei
Mål og vekt på produktet
• Maksimumshøyde: 113,8 cm
• Minimumshøyde: 26 cm
• Lengde: 26 cm
• Nettovekt: 0,294 kg
• Bredde: 26 cm
Service
• Garanti: To år

Tekniske spesifikasjoner
• Strømnett: Fra 220–240 V
• Dimmbar lysarmatur: Nei
• LED: Nei
• Innebygd LED-lyskilde: Nei
• Energiklassen til inkludert lyskilde:
lyskilde følger ikke med
• Lysarmaturen er kompatibel med
lyskilde(r) i klasse: A++ til E
• Antall lyskilder: 1
• Armatur/sokkel: E27
• Lyskilde følger med: • Erstatningslyskilde med maks. effekt i
watt: 23 W
• IP-klasse: IP20, beskyttelse mot
gjenstander som er større enn
12,5 mm, ingen beskyttelse mot vann
• Beskyttelsesklasse: II – dobbeltisolert
Mål og vekt på innpakning
• SAP EAN/UPC – enhet:
8718696130469
• EAN/UPC – boks: 8718696219997
• Høyde: 29,8 cm
• SAP-bruttovekt EAN (del): 0,500 kg
• Vekt: 0,500 kg
• Nettovekt (del): 0,294 kg
• SAP-høyde (del): 298,000 mm
• SAP-lengde (del): 123,000 mm
• SAP-bredde (del): 123,000 mm
• Bredde: 12,3 cm
• Lengde: 12,3 cm

Ideell for almennbelysning
Denne lampen fra Philips og Disney til
barnets soverom er et perfekt
midtpunkt som skaper godt lys. Den
sørger for ideell innstilling av lyset for
barnets daglige rutiner.
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