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Daţi frâu liber imaginaţiei
Această lampă suspendabilă de la Philips şi Disney Winnie The Pooh, cu decupaje delicate, 
proiectează modele jucăuşe pe pereţii dormitorului şi este intensă şi colorată. Având imaginea 
ursului galben preferat al tuturor copiilor, lampa le inspiră vise bogate şi plăcute!
Proiectată pentru camera copiilor
• Pentru copii
• Ideală pentru iluminare generală

Caracteristici speciale
• Înălţime reglabilă la instalare



 Pentru copii

Această lampă realizată de Philips și Marvel pentru 
dormitorul copilului tău creează un mediu care 
încurajează copiii să se răsfeţe cu ceea ce le place mai 
mult - distracţie și creativitate! Un loc în care copilul 
tău poate învăţa, se poate juca și poate dormi alături 
de personajul preferat Disney. Această lampă este 
concepută să ofere siguranţă copilului tău.

Ideală pentru iluminare generală

Această lampă realizată de Philips și Disney pentru 
dormitorul copilului dvs. este piesa centrală perfectă 
pentru o baie de lumină. Oferă o atmosferă optimă 
pentru activităţile zilnice ale copilului.

Înălţime reglabilă
Această lustră îţi este furnizată împreună cu cabluri 
lungi care să îţi ofere o flexibilitate maximă în timpul 
instalării. Alege înălţimea perfectă care să 
corespundă nevoilor tale.
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Design și finisaj
• Material: materiale sintetice, metalic
• Culoare: galben

Caracteristici/accesorii suplimentare 
incluse
• Înălţime reglabilă

Dimensiunile și greutatea produsului
• Înălţime minimă: 26 cm
• Înălţime maximă: 113,8 cm
• Lungime: 26 cm
• Lăţime: 26 cm
• Greutate netă: 0,294 kg

Specificaţii tehnice
• Sursă de alimentare reţea: Interval 220 V - 240 V
• Număr de becuri: 1
• Soclu/fasung: E27
• Putere bec inclusă: becul nu este inclus
• Putere maximă bec de înlocuire: 23 W
• Corp de iluminat cu intensitate variabilă: Nu
• LED: Nu

• LED încorporat: NU
• Clasa energetică a sursei de lumină incluse: fără bec 

inclus ore
• Corpul de iluminat este compatibil cu bec(urile) din 

clasa: A++ până la E
• Cod IP: IP20, protecţie împotriva corpurilor mai 

mari de 12,5 mm, fără protecţie împotriva apei
• Clasa de protecţie: II - izolaţie dublă

Service
• Garanţie: 2 ani

Dimensiunile și greutatea ambalajului
• Înălţime: 29,8 cm
• Lungime: 12,3 cm
• Lăţime: 12,3 cm
• Greutate: 0,500 kg

Diverse
• Concepută special pentru: Camera copiilor, 

Cameră de zi și dormitor
• Stil: Expresiv
• Tip: Pendul
•

Specificaţii
Pendul
Winnie The Pooh galben
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