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Barátokkal teli fényvilág

A Philips Littlebro hordozható intelligens LED-lámpa a gyermekek éjszakai kísérője. A tartós 
és biztonságos kék színű lámpatest puha és összenyomható. Bekapcsoláshoz döntse meg, 
töltéshez pedig helyezze a dokkolóállomásra. BPA-mentes, gyermekek számára tervezve.

Gyermekszobájába tervezve
• Gyermekek számára
• Ölelhető, puha kis barát
• Lágy éjszakai fény
• Biztonságos útmutató fény

Világítási megoldások a fenntarthatóság jegyében
• Kiváló minőségű LED-világítás
• Meleg fehér fény

Különleges jellemzők
• Egyszerű újratöltés
• Billentéssel ki- és bekapcsolható



 Ölelhető, puha kis barát

Ez a Philips hordozható lámpa olyan a 
gyermekének, mint egy igazi barát. A 
biztonságos LED technológiának és a puha 
tapintásának köszönhetően igazi társa a 
kicsinek az éjszaka során.

Lágy éjszakai fény

Ez a Philips hordozható lámpa őrködik a 
gyermeke álma felett. Amikor a gyermek rossz 
álomból riad fel, akkor vigaszra lel kis ragyogó 
barátjában, aki vigyázza az álmát.

Biztonságos útmutató fény

A Philips hordozható intelligens LED-lámpa a 
gyermekek éjszakai kísérője.

Kiváló minőségű LED-világítás

A Philips lámpa LED technológiája a Philips 
egyedi fejlesztésű megoldása. Azonnal 
bekapcsol, optimális fényerőt biztosít, és 
kiemeli otthona élénk színeit.

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.

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.

Egyszerű újratöltés

Az újratöltéshez csak helyezze ezt a Philips 
lámpát a hozzá mellékelt dokkolóállomásra és 
nyomja meg a gombot a töltés megkezdéséhez.

Billentéssel ki- és bekapcsolható

A Philips lámpa megbillentésével meglepően 
egyszerűen be- és kikapcsolhatja azt.
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Formatervezés és kidolgozás
• Anyag: műanyag
• Szín: kék

További funkcióval/tartozékkal
• Be- és kikapcsoló a vezetéken
• LED lámpa/lámpák mellékelve

A termék méretei és tömege
• Magasság: 15,4 cm
• Hosszúság: 9,4 cm
• Szélesség: 8,8 cm
• Nettó tömeg: 0,164 kg

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

60 Hz
• Izzók száma: 1
• Watt fényforrás mellékelve: 1 W
• A lámpa teljes fényárama: 5 lm

• LED
• IP-kód: IP20, 12,5 mm-nél nagyobb tárgyak elleni 

védelem, víz ellen nem védett
• Védelmi osztály: III - biztonságos, igen alacsony 

feszültségű

Szerviz
• Jótállás: 2 év

Méret és tömeg csomagolással együtt
• Magasság: 19,5 cm
• Hosszúság: 14,9 cm
• Szélesség: 14,7 cm
• Tömeg: 0,498 kg

Egyéb
• Különösen a következőre tervezve:: 

Gyermekszoba
• Stílus: Kifejező
• Típus: Asztali lámpa
•
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