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Släpp in ljus i underlandet

Låt Philips myKidsRoom Fairy pendel vaka över din lilla prinsessa som en fegudmor. Den 
är tillverkad i blandade kvalitetsmaterial och har en lågenergilampa. Den nyckfulla fen med 
vingar och trollstav lyser upp alla småflickors rum.

Utformad för barnrummet
• För barn

Hållbara belysningslösningar
• Energibesparing
• Varmvitt ljus
• En Philips-glödlampa medföljer alltid

Särskilda egenskaper
• Pendelns höjd kan enkelt justeras



 Varmvitt ljus

Ljus kan ha olika färgtemperatur, vilket anges i 
enheter som kallas kelvin (K). Lampor med ett lågt 
kelvintal producerar ett varmt, behagligt ljus, medan 
de med ett högre kelvintal producerar ett svalt, mer 
stimulerande ljus. Den här Philips-lampan ger ett 
varmvitt ljus för en behaglig atmosfär.

Justerbar höjd
Den här pendeln från Philips levereras med långa 
kablar så att du får maximal flexibilitet under och 
efter installationen. Välj den höjd som passar dig bäst.

En Philips-glödlampa medföljer alltid

För bästa ljuseffekt medföljer Philips Eco 
lågenergilampor av hög kvalitet i förpackningen.

Energibesparing

Den här lågenergilampan från Philips sparar energi 
jämfört med traditionella ljuskällor, vilket hjälper dig 
att sänka dina elkostnader och göra din del för 
miljön.

För barn

Den här Philips barnrumslampan skapar en miljö som 
uppmuntrar barn att hänge sig åt det som de tycker 
bäst om: nöje och kreativitet! Men den här lampan är 
också konstruerad att vara säker för ditt barn: den är 
kall vid beröring, stadig och använder giftfri färg.
402795516

Specifikationer
Design och finish
• Material: metall
• Färg: flerfärgad

Extra funktion/tillbehör, medföljer.
• Justerbar höjd

Produktens mått och vikt
• Höjd, minst: 0,0 cm
• Höjd, max: 150 cm
• Längd: 18,5 cm
• Bredd: 23,4 cm
• Nettovikt: 1,400 kg

Tekniska specifikationer
• Nätström: Intervall 220–240 V, 50–60 Hz
• Lampteknologi: självlysande, 230 V
• Antal lampor: 1
• Sockel: E27
• Wattstyrka på medföljande lampa: 20 W
• Maximal wattstyrka på ersättningslampa: 60 W
• Färg på ljus: varmvit
• Lampans livslängd, upp till: 10 000 timmar
• Dimbar armatur: Nej
• LED: Nej
• Inbyggd LED: NEJ
• Energiklass för medföljande ljuskälla: A
• 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
• Ljuskällan motsvarar en standardglödlampa om: 

85 W
• Ljusflöde för medföljande ljuskälla: 1,140 lm

Service
• Garanti: 2 år

Förpackningens mått och vikt
• Höjd: 32,4 cm
• Längd: 19,8 cm
• Bredd: 19,8 cm
• Vikt: 1,680 kg

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