PHILIPS
Zaklamp
Finding Dory
blauw
Led

71767/35/P0

Fantasie aan!
Met deze Philips Disney Finding Dory-zaklamp kunnen meisjes en
jongens hun slaapkamer omtoveren tot Dory's dromerige blauwe wereld.
Herbeleef thuis Dory's speelse reis naar haar familie met Nemo en andere
oude bekenden.
Speciale kenmerken
• Aan/uit-schakelaar op product
Geavanceerde en duurzame LED-technologie
• LED-lamp van topkwaliteit
Ontworpen voor de kinderkamer
• Voor kinderen
• Duurzaam en stootbestendig
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Kenmerken
Aan/uit-schakelaar op product

Voor kinderen

De knop is onopvallend geïntegreerd in
de armatuur. Het licht is dus eenvoudig
in- en uit te schakelen.

Deze lamp van Philips en Disney voor
de slaapkamer van uw kind creëert een
omgeving die kinderen aanmoedigt om
zich uit te leven in plezier en
creativiteit! Een plek waar uw kind kan
studeren, spelen en slapen in
gezelschap van de favoriete Disneyfiguur. Deze lamp is ontworpen voor de
veiligheid van uw kind.

LED-lamp van topkwaliteit

De LED-technologie die in deze lamp
is geïntegreerd, is een unieke door
Philips ontwikkelde oplossing. De lamp
kan onmiddellijk worden ingeschakeld,
biedt een optimale lichtopbrengst en
brengt levendige kleuren in de kamer
van uw kind.

Duurzaam en stootbestendig
Deze lamp is duurzaam en
valbestendig, heeft geen scherpe
randen en is gemaakt van duurzaam
materiaal. Zo genieten uw kinderen van
fantasierijke momenten zonder gedoe.

Specificaties
Design en afwerking
• Kleur: blauw
• Materiaal: kunststof
Extra onderdeel/accessoire
meegeleverd
• Afgetekende lichtbundels: Ja
• Vast ingebouwde LED-lamp: Ja
• Aan/uit-schakelaar op product: Ja
• Draagbaar: Ja

Diversen
• Speciaal ontworpen voor:
Kinderkamer, Woonkamer/
slaapkamer
• Segment: Marvel
• Stijl: Expressief
• Type: Zaklamp
• EyeComfort: Nee
Afmetingen en gewicht van product
• Hoogte: 9,2 cm
• Lengte: 5,5 cm
• Nettogewicht: 0,036 kg
• Breedte: 2,8 cm
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Service
• Garantie: 2 jaar
Technische specificaties
• Levensduur tot: 1.000 hr
• Totale lichtstroom in lumen van
armatuur: 5 lm
• Netspanning: 3 V
• Dimbare lamp: Nee
• LED: Ja
• Aantal lampen: 1
• Wattage meegeleverde lamp: 0.3 W
• IP-classificatie: IP20, beschermd
tegen voorwerpen groter dan 12,5
mm, niet beschermd tegen water
• Beschermingsklasse: III - extra lage
veiligheidsspanning
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Afmetingen en gewicht inclusief
verpakking
• SAP EAN/UPC - Stuk: 8718696151679
• EAN/UPC - Case: 8718696222959
• Hoogte: 3,5 cm
• SAP brutogewicht EAN (per stuk):
0,079 kg
• Gewicht: 0,079 kg
• Nettogewicht (per stuk): 0,036 kg
• SAP hoogte (per stuk): 35,000 mm
• SAP lengte (per stuk): 150,000 mm
• SAP breedte (per stuk): 180,000 mm
• Breedte: 18 cm
• Lengte: 15 cm
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