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d LivingColors Micro Planes kan du förvandla barnrummet med färgat ljus. Det är en 
full produkt, speciellt utvecklad för barn, som är enkel att använda,– slå på den, välj en 
 de 64 färgerna och låt deras drömmar bli verklighet!

För lekfulla ögonblick
• Barnvänlig produkt speciellt utvecklad för barn
• Det är enkelt att ändra färg med kontrollen på produkten

Låt deras drömmar bli verklighet
• Aktivera fantasin och välj bland 64 olika färger
• Ännu roligare blir det med det automatiska färgändringsläget

Underlättar vid läggdags
• En mjuk effekt av indirekt ljus



 Utvecklade för barn

LivingColors Micro Planes förvandlar ditt barns 
sovrum och lekhörna till en värld av färgat ljus. 
LivingColors Micro Planes är speciellt utvecklad för 
barn och skapar lekfulla ögonblick.

En mjuk effekt av indirekt ljus

Med den mjuka effekten av indirekt ljus blandar 
LivingColors Micro Planes färgerna naturligt och kan 
också skapa en avslappnande atmosfär. Barnet kan 
välja sin favoritfärg och ledas in i en natt fylld av 
färgstarka drömmar.

Automatiskt färgändringsläge

Håll på-/av-knappen intryckt i 5 sekunder och låt 
LivingColors Micro Planes göra jobbet och visa dig 
alla färger automatiskt.

Välj bland 64 färger

Sätt igång deras fantasi! Barnet kan välja sin egen 
favoritfärg av de 64 olika färgalternativen.

Kontroll på produkten

Genom att beröra och svepa över färgremsan på 
produkten kan barnet lätt välja alla färger det tycker 
om. Så enkelt och roligt är det att måla rummet med 
färgat ljus.
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Specifikationer
Design och finish
• Material: syntet
• Färg: White

Extra funktion/tillbehör, medföljer.
• Passar perfekt för att skapa stämning
• Indirekt ljus
• Färgväxlande (LED)

Produktens mått och vikt
• Höjd: 11 cm
• Längd: 12 cm
• Bredd: 10 cm
• Nettovikt: 0,280 kg

Tekniska specifikationer
• Nätström: Intervall 100–240 V, 50–60 Hz
• Antal lampor: 1
• Wattstyrka på medföljande lampa: 4,7 W
• 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: 16,8 cm
• Längd: 12,3 cm
• Bredd: 12,3 cm
• Vikt: 0,050 kg

Övrigt
• Särskilt utformad för: Barnrum, Vardagsrum och 

sovrum
• Typ: Uttrycksfull
• Typ: Bordlampa
•
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