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Sätt igång fantasin

Med den här ficklampan från Philips och Star Wars tar den store Darth Vader dig med 
på ett episkt äventyr. Säker, sval att röra vid och enkel för små händer att hålla i.

Designad för sovrummet
• För Star Wars-fans
• Hållbar och stöttålig
• Hjälper dig under natten

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

Särskilda egenskaper
• Produkt med strömbrytare
• Batteridriven – 2 x AAA-batterier (medföljer inte)



 För Star Wars-fans

Den här sovrumslampan från Philips och Star Wars 
skapar en stimulerande miljö för spännande och 
storslagna äventyr. En plats där du kan studera, ta det 
lugnt och sova tillsammans med din favoritkaraktär 
från Star Wars. Lampan är utformad för att vara 
säker för dig.

Hållbar och stöttålig
En slitstark och stöttålig lampa, tillverkad i hållbara 
material och utan skarpa kanter. Perfekt för häftiga 
äventyr utan bekymmer.

Håller dig sällskap på natten

Ficklampan från Philips och Star Wars vägleder dig 
under äventyrliga nattliga promenader till 
badrummet eller andra rum. Den inspirerande 
designen är utformad för att vara enkel och bekväm 
att hålla i.

LED-lampa av hög kvalitet

Den integrerade LED-teknologin är en unik Philips-
lösning som gör att ljuset tänds direkt, med optimalt 
ljusflöde som får färgerna att i ditt hem att se mer 
levande ut.

Produkt med strömbrytare

Knappen är diskret integrerad på armaturen och gör 
det enkelt att tända och släcka ljuset.

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.
717679816

Specifikationer
Design och finish
• Material: syntet
• Färg: svart

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

Produktens mått och vikt
• Höjd: 9,2 cm
• Längd: 5,5 cm
• Bredd: 2,8 cm
• Nettovikt: 0,036 kg

Tekniska specifikationer
• Nätström: 3 V
• Antal lampor: 1
• Wattstyrka på medföljande lampa: 0,3 W
• 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
• Skyddsklass: III – säker, lågvolt

Service
• Garanti: 2 år

Förpackningens mått och vikt
• Höjd: 3,5 cm
• Längd: 15 cm
• Bredd: 18 cm
• Vikt: 0,079 kg

Övrigt
• Särskilt utformad för: Barnrum, Vardagsrum och 

sovrum
• Typ: Uttrycksfull
• Typ: Ficklampa
•
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