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Fantasie aan!
Het koelwitte licht van deze duurzame en valbestendige bureaulamp van
Philips en Disney is ideaal voor concentratie tijdens het lezen of het
maken van huiswerk. De lamp is eenvoudig in te schakelen en dankzij de
flexibele hals de ideale bureaulamp voor kinderen.
Speciale kenmerken
• Aan/uit-schakelaar op product
Ontworpen voor de kinderkamer
• Voor kinderen
• LED-lamp van topkwaliteit
• Ultieme flexibiliteit
• Koel wit licht voor optimale concentratie
• Perfect voor op het bureau van uw kind
• Aangepaste optica voor een gelijkmatige lichtverdeling
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Kenmerken
Aan/uit-schakelaar op product

LED-lamp van topkwaliteit

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

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.

Voor kinderen

Ultieme flexibiliteit
Door de flexibele kop kan deze lamp
van Philips en Disney in de gewenste
richting worden gedraaid, zodat licht
daar schijnt waar het nodig is.
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.

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

Diversen
• Speciaal ontworpen voor:
Kinderkamer
• Segment: Disney
• Stijl: Expressief
• Type: Tafellamp
• EyeComfort: Nee
Opgenomen vermogen
• Energy Efficiency Label: A++

Koelwit licht
Licht kan verschillende
kleurtemperaturen hebben die worden
aangegeven in de eenheid Kelvin (K).
Lampen met een lage Kelvin-waarde
produceren een warmer, gezelliger
licht, terwijl lampen met een hoge
Kelvin-waarde een koeler, meer
energiek licht produceren. Deze lamp
geeft koel wit licht voor optimale
concentratie.
Voor op het bureau van uw kind
Deze lamp van Philips en Disney voor
de slaapkamer van uw kind past
perfect op het bureau. Het koelwitte
licht is ideaal voor lezen of huiswerk
maken. Bovendien is de lamp
gemakkelijk in en uit te schakelen.
Prettig voor uw ogen
Met de aangepaste optica in deze
bureaulamp van Philips en Disney krijgt
u diffuus licht dat gelijkmatig is
verdeeld over het bureau van uw kind.
Dit vermindert ongelijkmatige of
verblindende verlichting, die meestal
tot vermoeide ogen leidt.
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Afmetingen en gewicht van product
• Hoogte: 34,7 cm
• Lengte: 23,5 cm
• Nettogewicht: 0,378 kg
• Breedte: 10 cm
Service
• Garantie: 2 jaar
Technische specificaties
• Lichtbron gelijk aan traditionele lamp
van: 33 W
• Lamptechnologie: Led, Extra lage
veiligheidsspanning
• Lichtkleur: koel daglicht
• Netspanning: Bereik 220-240 V,
50-60 Hz
• Dimbare lamp: Nee
• LED: Ja
• Aantal lampen: 1
• Wattage meegeleverde lamp: 4 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: 8718696126356
• EAN/UPC - Case: 8718696216798
• Hoogte: 33,4 cm
• SAP brutogewicht EAN (per stuk):
0,584 kg
• Gewicht: 0,584 kg
• Nettogewicht (per stuk): 0,378 kg
• SAP hoogte (per stuk): 334,000 mm
• SAP lengte (per stuk): 111,000 mm
• SAP breedte (per stuk): 151,000 mm
• Breedte: 11,1 cm
• Lengte: 15,1 cm
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