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Desperte a imaginação
Este candeeiro redondo Princesas da Philips e da Disney ilumina com uma representação vívida
das Princesas Disney preferidas da sua filha. Confira diversão e cor às paredes e aos tectos,
enquanto o design redondo e resistente é totalmente seguro para pequenas mãos curiosas.
Concebido para o quarto das crianças
• Para crianças
• Ideal para iluminação geral
• Luz LED de alta qualidade
• Luz branca suave
Características especiais
• Adequada para instalação na parede e no tecto

717602816

Plafon

Princesas multicolor, LED

Destaques
Para crianças

Especificações
Luz LED de alta qualidade

Design e acabamento
• Material: sintético
• Cor: multicolor

Dimensões e peso do produto
•
•
•
•

Comprimento: 6,3 cm
Comprimento: 24,3 cm
Largura: 24,3 cm
Peso líquido: 0,350 kg

Especificações técnicas

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.

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

Luz branca suave

Ideal para iluminação geral

• Alimentação eléctrica: Entre 220 V e 240 V, 50-60
Hz
• Tecnologia da lâmpada: LED, Voltagem ultra baixa
de segurança
• Número de lâmpadas: 1
• Potência da lâmpada incluída: 4 W
• Potência máxima da lâmpada de substituição: 5 W
• Cor da luz: Branca suave de 2700 K
• Duração da lâmpada até: 15 000 hrs
• Fluxo luminoso total do candeeiro: 450 lm
• Candeeiro de intensidade de luz regulável: Não
• LED
• LED incorporado
• Código IP: IP20, protecção contra objectos com
mais de 12,5 mm, sem protecção contra água
• Classe de protecção: II - isolamento duplo
• Fonte de luz equivalente a lâmpada tradicional de:
39 W

Assistência

• Garantia: 2 ano(s)

Dimensões e peso da embalagem

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.

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. Esta luz
oferece luz branca suave para manter um ambiente
aconchegante.

Instalação na parede e no tecto

Instale este candeeiro como aplique ou plafon escolha a sua forma preferida.
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•
•
•
•

Comprimento: 25,8 cm
Comprimento: 25,3 cm
Largura: 5,3 cm
Peso: 0,450 kg

Diversos

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

