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Um mundo de luz cheio de
amigos
A luz portátil Littlebro da Philips é uma luz LED inteligente para orientar os mais pequenos
durante a noite. A estrutura azul duradoura e segura é macia e pode ser apertada. Incline para
ligar e coloque numa estação de base para carregar. Sem BPA e concebido para crianças.
Concebido para o quarto do seu filho
• Para crianças
• Amigo macio e fofo
• Luz de presença suave
• Luz de orientação segura
Soluções de iluminação sustentáveis
• Luz LED de alta qualidade
• Luz branca suave
Características especiais
• Fácil de carregar
• Incline para ligar e desligar
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Destaques
Amigo macio e fofo

Luz LED de alta qualidade

Para crianças

Esta luz portátil da Philips é quase como um
amigo real para o seu filho. Graças à tecnologia
LED segura e à suavidade ao toque, esta
acompanha o seu pequeno durante a noite.

A tecnologia LED, integrada neste candeeiro
Philips, é uma solução desenvolvida
exclusivamente pela Philips. Com o seu
acendimento instantâneo, esta permite uma
produção da luz ideal e realça as cores vivas na
sua casa.

Este candeeiro para o quarto das crianças da
Philips cria um ambiente que encoraja as
crianças a desfrutarem daquilo que mais
gostam: diversão e criatividade! Mas este
candeeiro também é concebido para ser
seguro para o seu filho: frio ao toque, robusto
e com tinta não tóxica.

Luz de presença suave

Luz branca suave
Fácil de carregar

Esta luz portátil da Philips guarda o seu filho
quando ele dorme. Quando ele tem um
pesadelo e acorda, encontrará conforto no seu
pequeno amigo brilhante que o acompanha
durante a noite.
Luz de orientação segura

A luz portátil da Philips é uma Luz LED
inteligente que orienta os mais pequenos
durante a noite.

A luz pode ter diferentes temperaturas da cor,
indicadas em unidades designadas Kelvins (K).
As lâmpadas com um baixo valor de Kelvins
produzem uma luz suave e mais aconchegante,
enquanto as lâmpadas com um valor mais alto
de Kelvins produzem uma luz fria e mais
energética. Este candeeiro da Philips oferece
luz branca suave para uma atmosfera
aconchegante.

Para carregar, basta colocar esta luz Philips na
base de carga incluída e premir o botão para
começar.
Incline para ligar e desligar

Pode ligar e desligar este candeeiro da Philips
inclinado-o. É incrivelmente simples e
divertido.
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Especificações
Design e acabamento
• Material: sintético
• Cor: azul

Dimensões e peso do produto
•
•
•
•

Altura: 15,4 cm
Comprimento: 9,4 cm
Largura: 8,8 cm
Peso líquido: 0,154 kg

• Código IP: IP20, protecção contra objectos com
mais de 12,5 mm, sem protecção contra água
• Classe de protecção: III - tensão ultra baixa de
segurança

Assistência

• Garantia: 2 ano(s)

Dimensões e peso da embalagem

Especificações técnicas

• Alimentação eléctrica: Entre 220 V e 240 V, 50-60
Hz
• Número de lâmpadas: 1
• Potência da lâmpada incluída: 1 W
• Potência máxima da lâmpada de substituição: 1 W

• Peso: 0,498 kg

Diversos

• Concebida especialmente para: Quarto de crianças
• Estilo: Expressivo
• Tipo: Candeeiro de mesa
•
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