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myBuddy mówi Twojemu dziecku, kiedy
nadchodzi czas na zabawę!
Dzięki przyjaznemu wyglądowi myBuddy uspokaja dziecko, co sprawia, że nadaje się
idealnie, aby towarzyszyć maluchowi w sypialni podczas snu. Lampka stołowa pomaga
dzieciom zasnąć i zapewnia spokojny sen do czasu, gdy trzeba wstać.
Kompletne, całodobowe rozwiązanie oświetleniowe dla dzieci
• Lampka do czytania
• Lampka nocna świecąca łagodnym, stonowanym światłem
• Lampka dzienna
Intuicyjne oświetlenie przyjazne użytkownikowi
• Atrakcyjny i łatwy wyłącznik
• Łatwa konfiguracja lampki dziennej
Przede wszystkim bezpieczeństwo!
• Chłodny w dotyku i przyjazny dzieciom
• Solidne wykonanie
Zaawansowana i ekologiczna technologia LED
• Oświetlenie LED wysokiej jakości
• Oszczędność energii
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Oprawa stołowa

3 w 1 do czytania, nocna i dzienna

Zalety
Lampka do czytania

księżyca dziecko podczas zabawy poznaje
różnicę pomiędzy dniem i nocą. Gdy na
brzuszku myBuddy świeci słońce, nadchodzi
czas na zabawę!

Solidne wykonanie

Atrakcyjny i łatwy wyłącznik

myBuddy doskonale sprawdza się podczas
czytania dziecku do snu. Jego rozproszone,
ciepłe, białe światło jest łagodne, a
odpowiednia moc strumienia świetlnego
zapewnia dobrą widoczność podczas czytania.
Lampka nocna świecąca łagodnym,
stonowanym światłem

Jego konstrukcja jest solidna i wytrzymała,
dzięki czemu jest w pełni bezpieczna dla dzieci,
bez ryzyka rozbicia.
Naciśnij czubek głowy myBuddy, aby włączyć
lampkę do czytania świecącą łagodnym,
ciepłym, białym światłem.

Oświetlenie LED wysokiej jakości

Łatwa konfiguracja lampki dziennej

Po skończeniu czytania rzucająca delikatne
światło lampka nocna z księżycem informuje
dziecko o tym, że musi iść spać, a jeśli obudzi
się ono w nocy, lampka wygląda znajomo i
zapewnia ukojenie, umożliwiając dalszy sen. W
przypadku małych dzieci lampka umożliwia
także orientację w pomieszczeniu w nocy oraz
stwarza przytulną, uspokajającą atmosferę
podczas karmienia lub kołysania dziecka do
snu.

Intuicyjny panel tylny z kółkiem wyboru i
cyfrowym zegarem sprawia, że wyjątkowo
łatwo jest ustawić różne funkcje myBuddy.
Można wybrać tylko światełko z księżycem, z
księżycem i słońcem lub z samym słońcem. Aby
włączyć lampkę dzienną, wystarczy ustawić
godzinę, o której ma się pojawić słońce.

myBuddy pobiera wyjątkowo niewiele mocy: 2
x 1 W, a przy tym zapewnia wysoką wydajność
świetlną (140 lumenów). Dzięki światłu o
temperaturze 2700 K myBuddy zapewnia
łagodne, kojące, ciepłe, białe światło.
Oszczędność energii

Przyjazny dzieciom
Lampka dzienna

Małe dzieci często nie wiedzą, kiedy wolno im
już wyjść z łóżka. Słońce na brzuszku myBuddy
informuje je, kiedy mogą to zrobić. Dzięki
wykorzystaniu prostych symboli słońca i

myBuddy jest również całkowicie bezpieczny
dla dzieci, ponieważ jest wykonany z
materiałów przyjaznych dzieciom i
wykorzystuje diody LED, które są zawsze
zimne w dotyku.

Technologia LED zastosowana w myBuddy ma
bardzo dużą trwałość — 20 000 godzin
użytkowania. myBuddy wykorzystuje jedynie
kilka watów energii i jest wyjątkowo
energooszczędną lampką nocną, dzienną oraz
do czytania.
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Dane techniczne
Stylistyka i wykończenie
• Materiał: syntetyk
• Kolor: różowy

Wymiary i waga produktu

•
•
•
•

Wysokość: 18,4 cm
Długość: 16,1 cm
Szerokość: 14,7 cm
Waga netto: 0,540 kg

Specyfikacja techniczna

• Zasilanie sieciowe: Przedział 220–240 V, 50–60 Hz
• Technologia źródła światła: LED, Bezpieczne,
bardzo niskie napięcie
• Liczba źródeł światła: 2
• Moc źródła światła w zestawie: 1,2 W
• Maksymalna moc wymiennego źródła światła:
1,2 W
• Barwa światła: 2700 k, ciepła biel
• Maksymalna trwałość źródła światła: 20 000 godz.
• Technologia źródła światła 2: LED, Bezpieczne,
bardzo niskie napięcie
• Liczba źródeł światła 2: 1
• Moc źródła światła w zestawie 2: 0,01 W
• Maksymalna moc wymiennego źródła światła 2:

0,01 W
• Barwa światła 2: 3000 K, ciepła biel
• Maksymalna trwałość źródła światła 2:
20 000 godz.
• Kąt wiązki światła 2: 120°
• Współczynnik IP: IP20, ochrona przed
przedmiotami powyżej 12,5 mm, brak ochrony
przed wodą
• Klasa ochronności: III — bezpieczne, bardzo niskie
napięcie

Serwis

• Gwarancja: 2 lata

Wymiary i waga opakowania

•
•
•
•

Wysokość: 25,4 cm
Długość: 19,3 cm
Szerokość: 19,3 cm
Waga: 1,126 kg

Różne

• Opracowano z myślą o: Pokój dziecka
• Styl: Pełen ekspresji
• Typ: Oprawa stołowa
•
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