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Rozsviťte svou zemi divů

Závěsné svítidlo Philips myKidsRoom Drakey, to je přátelský a hravý společník pro vaše 
nejmilejší. Zatímco se řítí nad jejich hlavami, zaplaví pokoj hřejivým, kvalitním světlem a 
jeho zábavné detaily děti úplně zhypnotizují. Nechte běžet jejich představivost!

Určeno pro pokoj vašich dětí
• Pro děti

Udržitelné řešení osvětlení
• Úspora energie
• Hřejivé bílé světlo
• Žárovka Philips je vždy přibalena

Zvláštní vlastnosti
• Výšku závěsného svítidla lze snadno nastavit.



 Hřejivé bílé světlo

Teplota barvy světla se může různit a udává se 
v jednotkách Kelvin (K). Žárovky s nízkou hodnotou 
teploty světla v Kelvinech poskytují hřejivé, 
přívětivější světlo, zatímco žárovky s vyšší hodnotou 
přinášejí chladné světlo, které působí energičtěji. 
Tato žárovka Philips nabízí hřejivé bílé světlo 
vytvářející útulnou atmosféru.

Nastavitelná výška
Toto závěsné svítidlo Philips se dodává s dlouhými 
kabely, které vám přinášejí maximální flexibilitu při 
instalaci i po ní. Zvolte si výšku, která dokonale 
vyhovuje vašim potřebám.

Žárovka Philips je vždy přibalena

Součástí balení jsou vysoce kvalitní energeticky 
úsporné žárovky Philips EcoLamp, které umožní 
dosáhnout nejlepšího světelného efektu.

Úspora energie

Oproti ostatním běžným žárovkám tato úsporná 
žárovka Philips šetří energii, a tak vám pomáhá šetřit 
vaše peníze i životní prostředí.

Pro děti

Toto svítidlo Philips určené do dětského pokoje 
vytváří prostředí, které podporuje děti v jejich 
nejoblíbenější zálibě: zábavě a kreativitě! Avšak 
svítidlo je rovněž navrženo tak, aby bylo pro vaše 
dítě bezpečné – je chladné na dotyk, robustní a je na 
něm použitý netoxický nátěr.
402295516

Specifikace
Design a provedení
• Materiál: dřevo
• Barva: vícebarevná

Obsahuje funkce/příslušenství navíc
• Včetně fluorescenční žárovky: Ano
• Nastavitelná výška: Ano

Rozměry a hmotnost výrobku
• Minimální výška: 0 cm
• Maximální výška: 150 cm
• Délka: 32 cm
• Šířka: 27 cm
• Čistá hmotnost: 1 000 kg

Technické údaje
• Napájení ze sítě: Rozsah 220–240 V, 50–60 Hz
• Technologie žárovky: fluorescenční, 230 V
• Počet žárovek: 1
• Patice/objímka: E27
• Žárovka v balení: 12 W
• Maximální příkon náhradní žárovky: 14 W
• Barva světla: teplé bílé
• Životnost lampy až: 10 000 hodin
• Ztlumitelné svítidlo: Ne
• LED: Ne
• Vestavěná dioda LED: NE
• Energetická třída světelného zdroje: A
• Svítidlo je kompatibilní s žárovkami třídy: A+ až E
• Kód IP: IP20, ochrana proti předmětům větším než 

12,5 mm, není voděodolné
• Třída ochrany: II – dvojitá izolace
• Světelný zdroj stejný jako klasická žárovka 

s výkonem: 50 W
• Světelný výstup žárovky: 600 lm

Servis
• Záruka: 2 roky

Rozměry a hmotnost balení
• Výška: 39,9 cm
• Délka: 28,3 cm
• Šířka: 21,8 cm
• Hmotnost: 1,620 kg

Různé
• Speciálně navrženo pro: Dětský pokoj
• Styl: Výrazný
• Typ: Závěsné svítidlo
•
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