Philips Disney
Lanterna

Anna
azul
LED

Desperte a imaginação
Esta lanterna Anna da Philips e da Disney faz companhia à sua criança sempre que ela
necessita de se aventurar no escuro da noite.
Concebido para o quarto das crianças
• Para crianças
• Frio ao toque e adequado para crianças
• Duradoura e resistente a quedas
• Acompanha a sua criança à noite
Tecnologia LED avançada e sustentável
• Luz LED de alta qualidade
Características especiais
• Interruptor para ligar/desligar no artigo
• Funciona a pilhas - 2 x AAA, não incluídas
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Lanterna

Anna azul, LED

Destaques
Para crianças

Duradoura e resistente a quedas

Philips. Com o seu acendimento instantâneo,
permite uma produção da luz ideal e realça as
cores vivas do quarto do seu filho.
Interruptor para ligar/desligar no artigo

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.

Esta luz é duradoura e resistente a quedas, sem
arestas afiadas e fabricada em material
resistente, garantindo que as suas crianças têm
momentos imaginativos sem preocupações.
Companhia nocturna

Com o botão integrado no candeeiro de forma
discreta, pode ligar e desligar a luz facilmente.
Funciona a pilhas - 2 x AAA

Frias ao toque

Esta luz é totalmente segura para as crianças,
pois é fabricada em materiais adequados para
crianças e utiliza luz LED, que é sempre fria ao
toque.

A lanterna guia com segurança a sua criança
durante as idas à casa de banho ou ao quarto
dos pais durante a noite. O design colorido é
moldado para ser fácil de segurar e confortável
para mãos pequenas.
Luz LED de alta qualidade

A tecnologia LED integrada neste candeeiro é
uma solução desenvolvida exclusivamente pela

Esta luz funciona com 2 pilhas AAA. Funciona
com todas as pilhas deste tamanho. Não
misture diferentes tipos de pilhas, utilize
sempre o mesmo. As pilhas não estão incluídas
na caixa.
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Especificações
Design e acabamento
• Material: sintético
• Cor: azul

Funcionalidade extra/acessório incl.
•
•
•
•

Interruptor para ligar/desligar no artigo
LEDs integrados
Feixes de luz definidos
Portátil

• Candeeiro de intensidade de luz regulável: Não
• LED
• Código IP: IP20, protecção contra objectos com
mais de 12,5 mm, sem protecção contra água
• Classe de protecção: III - voltagem ultra baixa de
segurança

Assistência

• Garantia: 2 ano(s)

Dimensões e peso do produto

Dimensões e peso da embalagem

Especificações técnicas

Diversos

•
•
•
•
•
•
•
•

Comprimento: 9,2 cm
Comprimento: 5,5 cm
Largura: 2,8 cm
Peso líquido: 0,036 kg

Alimentação eléctrica: 3 V
Número de lâmpadas: 1
Potência da lâmpada incluída: 0,3 W
Fluxo luminoso total do candeeiro: 5 lm

•
•
•
•

Comprimento: 3,5 cm
Comprimento: 15 cm
Largura: 18 cm
Peso: 0,079 kg

• Concebida especialmente para: Quarto de
crianças, Sala de estar e quarto
• Estilo: Expressivo
• Tipo: Lanterna
•
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