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myBuddy talar om för ditt barn 

när det är dags att leka!
myBuddy gör ditt barn tryggt i sovrummet med sitt vänliga utseende. Bordlampan är det 
perfekta sällskapet hela natten och hjälper barnet att somna och ligga kvar i sängen tills 
det är dags att stiga upp.

En fullständig belysningslösning för ditt barn både dag och natt
• Läslampa
• Nattlampa med mjukt sken
• Morgonlampa

Intuitiv och användarvänlig lampa
• Rolig och enkel på-/av-knapp
• Enkel inställning av morgonlampa

Säkerheten går först!
• Sval vid beröring och barnvänlig
• Rejäl design

Avancerad och hållbar LED-teknologi
• LED-lampa av hög kvalitet
• Energieffektiv



 Läslampa

myBuddy passar perfekt för godnattsagor som 
hjälper ditt barn att somna. myBuddys 
indirekta, varmvita ljus är behagligt och ger dig 
den perfekta belysningen för att kunna se bra 
när du läser.

Nattlampa med mjukt sken

När godnattsagan är slut visar en nattlampa 
med mjukt månskensljus att det är dags att 
sova, och den blir en välbekant och tröstande 
syn om ditt barn vaknar under natten. Den kan 
även vara bra som ledljus när du tittar till ditt 
barn på natten, när du vill skapa en mysig 
stämning vid amning eller när du tröstar ditt 
barn.

Morgonlampa

Små barn vet ofta inte när de ska kliva upp, men 
solen på myBuddys mage visar dem när dagen 
kan börja. Genom att använda de enkla 
symbolerna för sol och måne lär sig ditt barn 

skillnaden mellan dag och natt på ett lekfullt 
sätt. När solen skiner på myBuddys mage är 
det dags att leka!

Rolig och enkel på-/av-knapp

Tryck på myBuddys huvud så tänds den med 
ett behagligt varmvitt läsljus.

Enkel inställning av morgonlampa

En intuitiv panel på baksidan och digital klocka 
gör det mycket enkelt att ställa in myBuddys 
olika funktioner. Du kan välja endast månsken, 
mån- och solsken eller endast solsken för 
morgonen. Aktivera morgonljuset genom att 
helt enkelt ange vilken tid du vill att solen ska 
visa sig.

Barnvänlig

myBuddy är helt säker även för barn eftersom 
han är tillverkad av barnvänliga material och 
har LED-lampor som alltid är svala vid 
beröring.

Rejäl design

Det är en rejäl, stabil och helt barnsäker 
modell som inte riskerar att gå sönder.

LED-lampa av hög kvalitet

myBuddy har en otroligt låg energiförbrukning 
på endast 2 x 1W och har samtidigt en mycket 
hög ljuseffekt (60 lumen). myBuddy har en 
färgtemperatur på 2 700 Kelvin, vilket ger ett 
behagligt och lugnande varmvitt ljus.

Energieffektiv

LED-tekniken i myBuddy har en livslängd på 
minst 20 000 timmar. Det gör myBuddy, som 
endast förbrukar några få watt, till en otroligt 
energisnål läs-, natt- och morgonlampa.
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Design och finish
• Material: syntet
• Färg: grön

Extra funktion/tillbehör, medföljer.
• Strömbrytare på sladden
• LED-lampor medföljer

Produktens mått och vikt
• Höjd: 17,8 cm
• Längd: 16,1 cm
• Bredd: 14,7 cm
• Nettovikt: 0,540 kg

Tekniska specifikationer
• Nätström: Intervall 100–240 V, 50–60 Hz
• Lampteknologi: LED, Extra låg volt av säkerhetsskäl
• Antal lampor: 1
• Wattstyrka på medföljande lampa: 1,5 W
• Ljusfärg: varmvit
• Lampans livslängd, upp till: 20 000 timmar

• Totalt ljusflöde för armatur: 60 lm
• Antal lampor, 2: 1
• Wattstyrka på medföljande lampa, 2: 0,01 W
• LED
• IP-kod: IP20, skydd mot föremål större än 

12,5 mm, inget skydd mot vatten
• Skyddsklass: III – säker, lågvolt

Service
• Garanti: 2 år

Förpackningens mått och vikt
• Höjd: 25,3 cm
• Längd: 19,1 cm
• Bredd: 19,1 cm
• Vikt: 0,855 kg

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