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SoftPal – en lampvän att 
bära med sig
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ftPal Mike är en lysande lampvän som ger ditt barns sovrum ett mjukt sken. Tack vare 
tta bärbara ledljus kan barnet sova lugnt och tryggt med en mjuk och kramgo kompis 
 sin sida.

Mjuk, kramig kompis
• Barnvänlig produkt speciellt utvecklad för barn

Bärbart ledljus
• Med en lätt vändning så tänder du LED-lampan inuti
• Enkel laddning med induktion i docka

Mysig nattlampa
• För en ljus natt
winner



 För barn

SoftPal är särskilt designad för barn och förvandlar 
barnens sovrum och sovdags till en värld full av ljus 
som är både säker och trygg.

LED inuti

Med LED-lampan inuti kan SoftPal lysa upp natten på 
ett säkert sätt – alltid sval vid beröring. Tack vare 
LED lyser SoftPal också längre.

Vickas för att tändas/släckas

Tänd SoftPal och lys upp natten. LED-lampan inuti 
tänds och släcks med en lätt vändning av produkten.

Laddning i docka

Placera SoftPal på dockningsstationen och tryck på 
knappen så startas induktionsladdningen 
automatiskt. När SoftPal är helt laddad släcks 
indikatorlampan på dockan automatiskt.
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Design och finish
• Material: syntet
• Färg: grön

Extra funktion/tillbehör, medföljer.
• Produkt med strömbrytare
• Laddningsenhet medföljer
• Bärbar
• Integrerad LED-belysning

Produktens mått och vikt
• Höjd: 13,5 cm
• Längd: 13,9 cm
• Bredd: 13,9 cm
• Nettovikt: 0,301 kg

Tekniska specifikationer
• Nätström: Intervall 220–240 V, 50–60 Hz
• Antal lampor: 1
• Wattstyrka på medföljande lampa: 0,18 W

• Totalt ljusflöde för armatur: 5 lm
• Dimbar armatur: Nej
• 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: 17,8 cm
• Längd: 15,3 cm
• Bredd: 13,3 cm
• Vikt: 0,443 kg

Övrigt
• Särskilt utformad för: Barnrum
• Typ: Uttrycksfull
• Typ: SoftPal – en lampvän att bära med sig
•
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