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Zapněte svou představivost

Přenosná stolní lampička Philips a Star Wars s námětem postav ze Star Wars. Tuto 
kompaktní stolní lampičku, která funguje i na baterie, můžete jednoduše umístit vedle 
postele nebo na stůl a vytvořit tak úžasně dobrodružnou atmosféru.

Určeno pro vaši ložnici
• Pro fanoušky Star Wars
• Ideální osvětlení pro váš noční stolek nebo pracovní stůl
• Odolné a nárazuvzdorné

Pokročilá a ekologická technologie LED
• Vysoce kvalitní světlo LED
• Hřejivé bílé světlo

Zvláštní vlastnosti
• Tlačítko pro zapnutí a vypnutí na výrobku
• Automatické vypnutí po 15 minutách
• Napájení z baterií – 3x AA nejsou součástí balení



 Pro fanoušky Star Wars

Toto svítidlo Philips a Star Wars do ložnice 
vytváří atmosféru, která vás vybízí k prožití 
úžasných dobrodružství. Místo ke studiu, 
odpočinku a spánku s vašimi oblíbenými 
postavami ze Star Wars. Toto svítidlo bylo 
vyrobeno s ohledem na vaše bezpečí.

Pro váš noční stolek nebo pracovní stůl

Tato lampa do ložnice se dokonale hodí na 
noční stolek nebo pracovní stůl. Vydává hřejivé 
bílé světlo, ideální pro čtení knížek nebo dělání 
domácích úkolů. Je po ruce a snadno se zapíná: 
v noci se tak budete cítit bezpečně a příjemně.

Odolné a nárazuvzdorné
Toto svítidlo je odolné a nárazuvzdorné, bez 
ostrých hran a je vyrobeno z pevných 
materiálů. Můžete se spolehnout, že vám 
připraví úžasné chvíle a neohrozí při tom vaše 
bezpečí.

Vysoce kvalitní světlo LED

Technologie LED integrovaná v tomto svítidle 
Philips představuje unikátní řešení, vyvinuté 
společností Philips. Zapíná se okamžitě a 
současně umožňuje optimální světelný výkon, 
který nechá vyniknout jasné barvy vašeho 
domova.

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. Toto svítidlo nabízí hřejivé 
bílé světlo vytvářející příjemnou atmosféru.

Tlačítko pro zapnutí a vypnutí na 
výrobku

Díky tlačítku diskrétně zabudovanému do 
svítidla můžete snadno rozsvěcovat i zhasínat.

Automatické vypnutí

Stolní lampa se automaticky vypne po 
15 minutách, aby se šetřila životnost baterie.

Napájení z baterií – 3x AA

Svítidlo je napájeno 3 bateriemi AA. Všechny 
baterie této velikosti budou fungovat. 
Nepoužívejte současně různé typy baterií, 
používejte vždy stejný typ. Baterie nejsou 
součástí balení.
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Design a provedení
• Materiál: syntetická látka
• Barva: černá

Rozměry a hmotnost výrobku
• Výška: 24,9 cm
• Délka: 12 cm
• Šířka: 12 cm
• Čistá hmotnost: 0,122 kg

Technické údaje
• Napájení ze sítě: 3 V
• Počet žárovek: 1
• Žárovka v balení: žárovka není součástí balení
• Ztlumitelné svítidlo: Ne
• LED: Ano
• Kód IP: IP20, ochrana proti předmětům větším než 

12,5 mm, není voděodolné
• Třída ochrany: III – bezpečné velmi nízké napětí

Servis
• Záruka: 2 roky

Rozměry a hmotnost balení
• Výška: 26,2 cm
• Délka: 12,3 cm
• Šířka: 12,3 cm
• Hmotnost: 0,218 kg

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