Philips Disney
Suspensão

Frozen - O Reino do Gelo
azul

71751/01/16

Desperte a imaginação
Esta suspensão Frozen - O Reino do Gelo da Philips e da Disney com loucos recortes reflecte padrões
divertidos nas paredes do quarto e é viva e colorida. Apresentando as personagens de Frozen - O
Reino do Gelo preferidas do seu filho em acção, esta inspirará maravilhosos sonhos cor-de-rosa!
Concebido para o quarto das crianças
• Para crianças
• Ideal para iluminação geral
Características especiais
• Altura ajustável na instalação

717510116

Suspensão

Frozen - O Reino do Gelo azul

Especificações
Design e acabamento
• Material: sintético
• Cor: azul

Funcionalidade extra/acessório incl.
• Altura ajustável

Dimensões e peso do produto
•
•
•
•
•

Altura mínima: 26 cm
Altura máxima: 113,8 cm
Comprimento: 26 cm
Largura: 26 cm
Peso líquido: 0,294 kg

• LED incorporado: NÃO
• Classe energética da fonte de luz incluída: sem
lâmpada incluída
• Candeeiro compatível com lâmpada(s) da classe:
A++ a E
• Código IP: IP20, protecção contra objectos com
mais de 12,5 mm, sem protecção contra água
• Classe de protecção: II - isolamento duplo

Para crianças

Assistência

• Garantia: 2 ano(s)

Dimensões e peso da embalagem

Especificações técnicas
•
•
•
•
•
•
•

Destaques

Alimentação eléctrica: Entre 220 V e 240 V
Número de lâmpadas: 1
Encaixe/casquilho: E27
Potência da lâmpada incluída: lâmpada não incluída
Potência máxima da lâmpada de substituição: 23 W
Candeeiro de intensidade de luz regulável: Não
LED: Não

•
•
•
•

Comprimento: 29,8 cm
Comprimento: 12,3 cm
Largura: 12,3 cm
Peso: 0,500 kg

Diversos

• Concebida especialmente para: Quarto de crianças
• Estilo: Expressivo
• Tipo: Suspensão
•

Esta luz da Philips e da Disney para o quarto das
crianças cria um ambiente que as encoraja a
dedicarem-se ao que mais apreciam – à diversão e à
criatividade! Um lugar onde a criança pode estudar,
brincar e dormir, acompanhada pelo seu
personagem Disney favorito. Esta luz foi concebida
para ser utilizada em segurança pelo seu filho.

Ideal para iluminação geral

Esta luz da Philips e da Disney para o quarto das
crianças é a peça central perfeita para criar uma onda
de luz. Esta cria as condições de iluminação ideais
para as rotinas diárias da sua criança.

Altura ajustável

Esta suspensão é fornecida com cabos longos que lhe
permitem uma flexibilidade máxima durante a
instalação. Seleccione o comprimento perfeito para
satisfazer as suas necessidades.
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