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Sett fantasien i sving
Denne fargerike Biler-bordlampen fra Philips og Disney viser Biler i
bevegelse. Den er beroligende om natten og tilfører noe ekstra til
eventyrfortellinger på sengekanten. Barnesikker design inkluderer et LEDlys som er kaldt når du tar på det, samt en bryter.
Egenskaper
• Av/på-bryter på ledningen
Avansert og bærekraftig LED-teknologi
• LED-lyskilde av høy kvalitet
• Varmhvitt lys
Skapt for bruk på barnerommet.
• For barn
• Ideell lampe til barnets skrivebord eller ved siden av sengen
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Høydepunkter
Av/på-bryter på ledningen

Varmhvitt lys

For barn

Du kan enkelt slå lampen av eller på
med en diskré knapp som er integrert
på ledningen.

Lys kan ha forskjellige
fargetemperaturer, som er angitt i
kelvin (K). Lamper med en lav kelvinverdi produserer et varmt, koselig lys,
mens de med høyere kelvin-verdi
produserer et kjølig, mer oppkvikkende
lys. Denne lampen gir et varmt, hvitt lys
som gir en hyggelig atmosfære.

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.

LED-lyskilde av høy kvalitet

Ved siden av sengen til barnet
Denne lampen fra Philips og Disney til
barnets soverom passer perfekt på
nattbordet eller skrivebordet. Den
sender ut et mykt, varmt og hvitt lys,
som er ideelt for leggerutiner som å
lese en bok eller fortelle
godnatthistorier. Den er alltid like i
nærheten og enkel å slå på, og den gjør
at barnet føler seg trygg og bekvem om
natten.

LED-teknologien som er integrert i
denne lampen, er en unikt utviklet
løsning fra Philips. Den slås
umiddelbart på, gir optimalt lys og får
frem fargene i barnerommet.

Spesifikasjoner
Design og utseende
• Farge: blå
• Materiale: syntetisk
Ekstra funksjon/tilbehør følger med.
• LED følger med: Ja
• Av/på-bryter på ledningen: Ja
Diverse
• Spesielt designet for: Barnerom
• Segment: Disney
• Stil: Uttrykksfull
• Type: Bordlampe
• EyeComfort: Nei

Strømforbruk
• Energy Efficiency Label: A++
Mål og vekt på produktet
• Høyde: 24,4 cm
• Lengde: 14 cm
• Nettovekt: 0,178 kg
• Bredde: 14 cm
Service
• Garanti: To år
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Tekniske spesifikasjoner
• Levetid på opptil: 25 000 h
• Lyskilde tilsvarende tradisjonell
lyspære på: 23 W
• Total lumeneffekt på lysarmaturen:
220 lm
• Lyskildeteknologi: LED, Sikkerhet på
grunn av Ekstra Lav Spenning
• Lysfarge: Varmhvit
• Strømnett: Fra 220–240 V
• Dimmbar lysarmatur: Nei
• LED: Ja
• Antall lyskilder: 1
• Lyskilde følger med: 2.3 W
• IP-klasse: IP20, beskyttelse mot
gjenstander som er større enn
12,5 mm, ingen beskyttelse mot vann

Utgivelsesdato:
2019-04-02
Versjon: 0.283

• Beskyttelsesklasse: III – trygg, ekstra
lav spenning
Mål og vekt på innpakning
• SAP EAN/UPC – enhet:
8718696130407
• EAN/UPC – boks: 8718696219935
• Høyde: 23,4 cm
• SAP-bruttovekt EAN (del): 0,302 kg
• Vekt: 0,302 kg
• Nettovekt (del): 0,178 kg
• SAP-høyde (del): 234,000 mm
• SAP-lengde (del): 143,000 mm
• SAP-bredde (del): 143,000 mm
• Bredde: 14,3 cm
• Lengde: 14,3 cm
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