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Stimulera fantasin
Den här Philips- och Disney-pendellampan med Flygplan är ett måste för alla barn som 
gillar filmen Flygplan. Utformad exakt som huvudkaraktären Dusty kommer lampan att få 
fantasin att flyga medan den lyser upp rummet med ett varmvitt LED-ljus.
Utformad för barnrummet
• För barn
• Fantasifullt 3D-format

Varmvitt LED-ljus
• Perfekt för allmänbelysning
• LED-lampa av hög kvalitet
• Varmvitt ljus

Särskilda egenskaper
• Justerbar höjd vid installation
• Justerbar vinkel



 För barn

Den här barnrumslampan från Philips och Disney 
skapar en miljö som uppmuntrar barn att hänge sig åt 
det de gillar mest – att ha roligt och vara kreativa! En 
plats där barnet kan lära, leka och sova tillsammans 
med sin Disney-favorit. Den här lampan har en 
design som är säker för barnet.

Fantasifullt 3D-format

Den kreativa 3D-formen sätter fart på barnens 
fantasi samtidigt som den lyser upp rummet.

Perfekt för allmänbelysning
Den här lampan från Philips och Disney är den 
perfekta ljuskällan i barnens sovrum. Den ger bra 
belysning för barnens dagliga rutiner.

LED-lampa av hög kvalitet

Lampan har integrerad LED-teknik, som är en unik 
lösning utvecklad av Philips. Från och med det 

ögonblick den slås på ger den optimalt ljusflöde och 
framhäver livliga färger i barnrummet.

Varmvitt ljus

Ljus kan ha olika färgtemperaturer, angivet i enheter 
kallade Kelvin (K). Lampor med ett lågt Kelvintal 
producerar ett varmt, mysigare ljus, medan de med 
ett högre Kelvintal producerar ett kallare, mer 
stimulerande ljus. Den här lampan ger ett varmvitt 
ljus för en mysig atmosfär.

Justerbar höjd
Med den här pendeln följer långa kablar så att du får 
maximal flexibilitet vid installationen. Välj den höjd 
som passar dig bäst.

Justerbar vinkel

Pendelns vinkel kan enkelt justeras för att ge den en 
mer personlig stil.
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Specifikationer
Design och finish
• Material: syntet
• Färg: orange

Extra funktion/tillbehör, medföljer.
• Integrerad LED-belysning
• Justerbar höjd
• Kan roteras fritt åt olika håll
• Mittpunkt

Produktens mått och vikt
• Höjd, minst: 17 cm
• Höjd, max: 126 cm
• Längd: 32 cm
• Bredd: 34,5 cm
• Nettovikt: 0,750 kg

Tekniska specifikationer
• Nätström: Intervall 220–240 V
• Antal lampor: 3
• Wattstyrka på medföljande lampa: 3 W
• Totalt ljusflöde för armatur: 810 lm
• Dimbar armatur: Nej
• LED
• IP-kod: IP20, skydd mot föremål större än 

12,5 mm, inget skydd mot vatten
• Skyddsklass: II – dubbelisolerad

Service
• Garanti: 2 år

Förpackningens mått och vikt
• Höjd: 23,8 cm
• Längd: 34,8 cm
• Bredd: 19,8 cm
• Vikt: 1,310 kg

Övrigt
• Särskilt utformad för: Barnrum
• Typ: Uttrycksfull
• Typ: Pendel
•
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