
 

 

Philips
Svítidlo GuideLight – 
včelka

69112/34/PH
Posviťte si na cestu, aniž 

byste rušili ostatní
Svítidlo GuideLight je přenosná lampa LED s tlumeným světlem, které je dostatečně 
jasné, aby vám posvítilo na temnou cestu. Je ideální v noci, kdy je třeba světlo pouze pro 
správnou orientaci. Díky snímači pohybu se automaticky zapíná jen v případě potřeby.

Svoboda umístění
• Napájení z akumulátorů, při používání nemusí být připojené do elektrické sítě

Snadné použití
• Infračervený detektor pohybu zajišťuje automatické zapínání
• Snadné bezdrátové indukční dobíjení, žádné starosti s dráty

Bezpečné použití
• Technologie LED zajišťuje chlad na dotek
• Žádné odhalené vodiče

Světelný efekt pro okolí
• Romantické, stálé tlumené světlo v elegantním provedení

Světelný efekt
• Orientační světlo pro tmavé prostory
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Design a provedení
• Materiál: syntetická látka
• Barva: žlutá

Obsahuje funkce/příslušenství navíc
• Integrované LED: Ano
• Včetně nabíjecí základny: Ano
• Adaptér napájení je součástí dodávky: Ano

Rozměry a hmotnost výrobku
• Výška: 10,5 cm
• Délka: 10,5 cm
• Šířka: 8,0 cm
• Čistá hmotnost: 0,275 kg

Technické údaje
• Napájení ze sítě: 230 V, 50–60 Hz
• Počet žárovek: 1

• Kód IP: IP20, ochrana proti předmětům větším než 
12,5 mm, není voděodolné

• Třída ochrany: II – dvojitá izolace
• Doba provozu: 1,0 hodin

Servis
• Záruka: 2 roky

Rozměry a hmotnost balení
• Výška: 18,5 cm
• Délka: 16,5 cm
• Šířka: 11,5 cm
• Hmotnost: 0,420 kg

Různé
• Speciálně navrženo pro: Dětský pokoj
• Styl: Výrazný
• Typ: Stolní světlo
•

Specifikace
Svítidlo GuideLight – včelka
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