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Sätt igång fantasin
Den här nattlampan från Philips Disney Bilar har ett lugnande ljus med en
vacker bild på din favorithjälte. Eftersom den är batteridriven kan du
enkelt placera den där du vill.
Särskilda egenskaper
• Batteridriven – 2 x AAA-batterier (medföljer inte)
Intuitiv och användarvänlig lampa
• Lämplig för både vägg- och takinstallation
Utformad för barnrummet
• För barn
• Hållbar och stöttålig
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Funktioner
Batteridriven – 2 x AAA

Vägg- och takinstallation

Lampan drivs av 2 stycken AAAbatterier och kan användas med alla
batterier i den storleken, oavsett märke.
Blanda inte olika typer av batterier,
utan använd alltid samma sort.
Batterier medföljer inte i
förpackningen.

Installera den här lampan som
vägglampa eller taklampa, precis som
du vill ha det.
För barn

Den här barnrumslampan från Philips
och Disney skapar en miljö som
uppmuntrar barn att hänge sig åt det
de gillar mest – att ha roligt och vara
kreativa! En plats där barnet kan lära,
leka och sova tillsammans med sin
Disney-favorit. Den här lampan har en
design som är säker för barnet.

Specifikationer
Design och finish
• Färg: röd
• Material: syntet
Extra funktion/tillbehör medföljer.
• Integrerad LED-belysning: Ja
• Passar perfekt som orienteringsljus:
Ja

Övrigt
• Särskilt utformad för: Barnrum
• Segment: Disney
• Stil: Uttrycksfull
• Typ: Tillbehör
• EyeComfort: Nej
Produktens mått och vikt
• Höjd: 3,6 cm
• Längd: 11,1 cm
• Nettovikt: 0,043 kg
• Bredd: 11,1 cm

Hållbar och stöttålig
Den här lampan är hållbar och stöttålig.
Den har inga skarpa kanter och är
tillverkad i hållbara material, så att dina
barn får uppleva fantasifulla ögonblick
utan några som helst bekymmer.
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Service
• Garanti: 2 år
Tekniska specifikationer
• Livslängd upp till: 1 500 h
• Totalt ljusflöde för armatur: 5 lm
• Nätström: 3 V
• Dimbart armatur: Nej
• LED: Ja
• Antal lampor: 1
• Wattstyrka på medföljande lampa:
0.3 W
• IP-kod: IP20, skydd mot föremål
större än 12,5 mm, inget skydd mot
vatten
• Skyddsklass: III – säker, extralåg
spänning
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Förpackningens mått och vikt
• SAP EAN/UPC - Stycke:
8718696131909
• EAN/UPC - Hölje: 8718696221280
• Höjd: 4,0 cm
• SAP-nettovikt EAN (per del): 0,085 kg
• Vikt: 0,085 kg
• Nettovikt (per del): 0,043 kg
• SAP-höjd (per del): 40,000 mm
• SAP-längd (per del): 150,000 mm
• SAP-bredd (per del): 180,000 mm
• Bredd: 18 cm
• Längd: 15 cm
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