
 

 

Philips Disney
Pendel

Mickey Mouse
vit

71753/30/16
Stimulera fantasin
Den här glada Musse Pigg-pendeln från Philips och Disney visar allas vår favoritmus och 
hans vänner i snälla, lugnande färger. En sol- och moln-mobil gjord av mjuk filt hänger ned 
och fångar både ljuset och barnets uppmärksamhet.
Utformad för barnrummet
• För barn
• Perfekt för allmänbelysning

Särskilda egenskaper
• Justerbar höjd vid installation



 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.

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.

Justerbar höjd
Armaturen levereras med långa kablar för maximal 
flexibilitet vid installationen. Välj den höjd som passar 
dig bäst.
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Design och finish
• Material: syntet, material
• Färg: vit

Extra funktion/tillbehör, medföljer.
• Justerbar höjd

Produktens mått och vikt
• Höjd, minst: 22,9 cm
• Höjd, max: 137 cm
• Längd: 29,2 cm
• Bredd: 29,2 cm
• Nettovikt: 0,480 kg

Tekniska specifikationer
• Nätström: Intervall 220–240 V
• Antal lampor: 1
• Sockel: E27
• Wattstyrka på medföljande lampa: ljuskälla 

medföljer ej
• Maximal wattstyrka på ersättningslampa: 23 W
• Dimbar armatur: Nej
• LED: Nej

• Inbyggd LED: NEJ
• Energiklass för medföljande ljuskälla: glödlampa 

medföljer inte timmar
• Armaturen kan användas med ljuskällor i klass: 

A++ till E
• 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: 31,8 cm
• Längd: 31,3 cm
• Bredd: 25,3 cm
• Vikt: 0,836 kg

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