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Kapj el egy csillagot!

A holdutazó fiú egy bevetésre visszatér a Philips myKidsRoom Lunardo függőlámpával. Kis 
mesehősünk nem tud ugyan segíteni, de fényesen világít fentről. Ossza meg ezt az örömöt 
gyermekeivel és hadd szárnyaljon a képzelet!

Gyermekszobájába tervezve
• Gyermekek számára

Világítási megoldások a fenntarthatóság jegyében
• Energiatakarékos
• Meleg fehér fény
• Mindig tartozék a Philips izzó

Különleges jellemzők
• Felszerelhető falra és mennyezetre



 Meleg fehér fény

A fény különböző színhőmérséklettel rendelkezik, 
melynek a Kelvin (K) a mértékegysége. Az alacsony 
Kelvin értékkel rendelkező lámpák meleg, 
otthonosabb fényt bocsátanak ki, míg a magas Kelvin 
értékkel rendelkezők hideg fényt sugároznak. Ez a 
Philips lámpa meleg, fehér fényt ad az otthonos 
hangulat megteremtése érdekében.

Mindig tartozék a Philips izzó

A csomag kiváló minőségű Philips EcoLamp 
energiatakarékos izzókat tartalmaz a legjobb 
világítási hatás eléréséhez.

Energiatakarékos

Ez a Philips energiatakarékos lámpa a hagyományos 
fényforrásokhoz képest energiatakarékosabb, így 

kisebb lesz a villanyszámlája; vagyis pénzt takarít meg 
amellett, hogy óvja környezetét.

Gyermekek számára

Ez a Philips gyerekszobába való lámpa olyan 
környezetet alakít ki a gyermekek számára, amelynek 
köszönhetően még jobban elmerülhetnek 
legkedvencebb szórakozásukban, a mókában és a 
játékban. A lámpa kialakítása során külön figyelmet 
fordítottunk a gyerekszobában történő felhasználás 
speciális feltételeire: nem felforrósodó kialakítás, 
robusztus szerkezet és nem mérgező festékanyagok.

Fali és mennyezeti használat

A lámpa tetszés szerint a falra vagy a mennyezetre is 
szerelhető.
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Műszaki adatok
Formatervezés és kidolgozás
• Anyag: fa
• Szín: többszínű

További funkcióval/tartozékkal
• FX002
• FX042

A termék méretei és tömege
• Magasság: 14,1 cm
• Hosszúság: 32 cm
• Szélesség: 34,9 cm
• Nettó tömeg: 0,732 kg

Műszaki adatok
• Hálózati tápellátás: Intervallum: 220 V - 240 V, 50-

60 Hz
• Izzó technológia: fluoreszkáló, 230 V
• Izzók száma: 1
• Armatúrafedél: E27
• Watt fényforrás mellékelve: 12 W
• Maximum teljesítményű cserefényforrás: 12 W
• Színhőmérséklet: meleg fehér
• A lámpa élettartama akár: 10 000 óra
• IP-kód: IP20, 12,5 mm-nél nagyobb tárgyak elleni 

védelem, víz ellen nem védett
• Védelmi osztály: I - földelt

Szerviz
• Jótállás: 2 év

Méret és tömeg csomagolással együtt
• Magasság: 31,1 cm
• Hosszúság: 32,7 cm
• Szélesség: 15,3 cm
• Tömeg: 1,320 kg

Egyéb
• Különösen a következőre tervezve:: 

Gyermekszoba
• Stílus: Kifejező
• Típus: Mennyezeti lámpa
•
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