
1 
 

 

MAAKOHTAINEN MYYNTIESITE SUOMI 

20 maaliskuuta 2018 

LED-KORISTEVALAISIN, JOSSA KOSKETUSTOIMINTO 

KORISTEVAIAISIN LED-30 

  

Valaisin on turvallinen käyttää: 

 

 Valaisimessa ei ole irtokaapeleita: se toimii paristolla 

 Kaikki sähkö-elementit ovat tukevasti piilossa  

 LEDeissa ei ole särkyviä osia eikä ne kuumene                                                                                                                                            

                                                                                                                                   
 

Pelkääkö lapsesi nukkua yksin pimeässä? 
Meillä tärkein kriteeri on lapsen miellyttäminen! Pehmeä yövalo luo turvallisuutta, 

mutta ei häiritse lapsesi unta.  

Lapsen näkökulma on erilainen, kuin aikuisella. Eco Decor tietää lasten unelmista ja 

vanhempien kriteereistä, siksi meidän valaisimet ovat tyylikkäitä ja ekologisesti 

turvallisia. Yövalosta tulee paras unikaveri lapsellesi. 

Kaikki meidän tuotteet valmistetaan suomalaisesta koivusta. Jalostamme 

ekologisesti aitoja ja kestäviä luonnonmateriaaleja. Valaisimien maalina käytämme 

Tikkurilan Helmi 30 kalustemaalia, joka on tarkoitettu lasten huoneeseen.  

Valaisimissa käytämme matta LED valoja, joka mahdollistaa valon pehmeyden ja 

hajakuormituksen. Koristevalaisin sytytetään, sammutetaan ja valotehoa säädetään 

tapahtuu koskettamalla tähden muotoista katkaisijaa. Valoina käytämme LEDejä, 

joita ei tarvitse vaihtaa, ne kestävät 50 000 tuntia jatkuvaa käyttöä. Koristevalaisin 

toimii kolmella AA/LR6-paristolla (tulevat mukana). 
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Spesifikaatiot  
Tämä on myyntiesite, jonka sisältö ei välttämättä vastaa uusimpia tietoja ja/tai maakohtaisia vaatimuksia. Esitteen sisältöä 

voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Philips ei vastaa tämän esitteen tietojen aiheuttamista vahingoista. 

 

Helppokäyttöinen 

Valotehoasetukset  Säädettävä 

Virtakytkin  Kyllä 

Käyttö kosketuspainikkeilla Kyllä 

Valotehomuisti  Kyllä 

 

Kannettava 

Pieni ja kompakti muotoilu Kyllä 

Johdottomaan käyttöön Kyllä 

 

Tekniset 

Verkkolaite  4,5 W 

Virtalähde  paristot  

Paristot   3kpl  1.5 V  AA/LR6 

Lampun tyyppi  30 kpl LED 

Lamppujen käyttöikä 50 000 tuntia 

 

Paino ja mitat 

Tuotteen mitat  30 x 23 x 4,8 cm 

Laitteen paino  1,0 kg 

Tuotepakkauksen 

mitat   44,5 x 29 x 5,3 (L x K x S) cm 

Tuotepakkauksen paino 0,3 kg 

 

Alkuperämaa  Finland 

 

 

RoHS Certificate of Compliance 

 
EU Directive 2011/65/EU restricts the use of the 6 substances below in the manufacture of specified types of electrical 
equipment. 
 
Whilst this restriction does not legally apply to components, it is recognised that component “compliance” is relevant to many 
customers. 
 
RS definition of RoHS Compliance: 

 The product does not contain any of the restricted substances in concentrations and applications banned by the 
Directive, 

 and for components, the product is capable of being worked on at the higher temperatures required by lead–free 
soldering 

The restricted substances and maximum allowed concentrations in the homogenous material are, by weight: 
 

Substance Concentration 
Lead 0.1% 
Mercury 0.1% 
PBB (Polybrominated Biphenyls) 0.1% 
PBDE ( Polybrominated Diphenyl Ethers) 0.1% 
Hexavalent Chromium 0.1% 
Cadmium 0.01% 

 

The supplier of the item listed below has informed RS Components that the product is “RoHS Compliant”. 

RS Components has taken all reasonable steps to confirm this statement. Information relates only to products sold on or after  

the date of this certificate.  
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