
 

 

Philips Disney
SoftPal – en lampvän att 
bära med sig

Elsa
blå
LED
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ftPal Elsa från Philips and Disney är barnets lekfulla lampvän som försiktigt lyser upp 
stunden. Den här färgglada, mjuka och klämbara följeslagaren ger alla fantasistunder ljus 
h nöje.

Utformad för barnrummet
• För barn
• Sval vid beröring och barnvänlig
• Hållbar och stöttålig
• Håller barnet sällskap nattetid
• Mjuk, kramvänlig och säker att vidröra

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

Särskilda egenskaper
• Luta din SoftPal för att tända LED-lampan inuti
• Automatisk avstängning efter 5 minuter
• Batteridriven – 2 x AAA-batterier (medföljer inte)



 För barn

Den här barnrumslampan från Philips och 
Disney skapar en miljö som uppmuntrar barn 
att hänge sig åt det de gillar mest – att ha roligt 
och vara kreativa! En plats där barnet kan lära, 
leka och sova tillsammans med sin Disney-
favorit. Den här lampan har en design som är 
säker för barnet.

Sval vid beröring

Lampan är helt säker för barn eftersom den är 
tillverkad i säkra material och har LED-lampor 
som alltid är svala vid beröring.

Hållbar och stöttålig

Den här lampan är hållbar och stöttålig. Den 
har inga skarpa kanter och är tillverkad i 

hållbara material, så att dina barn får uppleva 
fantasifulla ögonblick utan några som helst 
bekymmer.

Håller dig sällskap på natten

SoftPal kan användas som ett bärbart ledljus 
när barnet går till badrummet eller 
föräldrarnas sovrum nattetid.

Mjuk

SoftPal är en mjuk och kramgo lätt kompis.

LED-lampa av hög kvalitet

Lampan har integrerad LED-teknik, som är en 
unik lösning utvecklad av Philips. Från och med 
det ögonblick den slås på ger den optimalt 

ljusflöde och framhäver livliga färger i 
barnrummet.

Vickas för att tändas/släckas

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

Automatisk avstängning
Den lysande lampvännen SoftPal stängs av 
automatiskt efter fem minuter för att spara 
batteriets livslängd.

Batteridriven – 2 x AAA

Lampan drivs av 2 stycken AAA-batterier och 
kan användas med alla batterier i den 
storleken, oavsett märke. Blanda inte olika 
typer av batterier, utan använd alltid samma 
sort. Batterier medföljer inte i förpackningen.
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Design och finish
• Material: syntet
• Färg: blå

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

Produktens mått och vikt
• Höjd: 13,2 cm
• Längd: 7,2 cm
• Bredd: 6,2 cm
• Nettovikt: 0,101 kg

Tekniska specifikationer
• Nätström: 3 V
• 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

Service
• Garanti: 2 år

Förpackningens mått och vikt
• Höjd: 20,4 cm
• Längd: 16,4 cm
• Bredd: 6,4 cm
• Vikt: 0,196 kg

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