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LEADING BRAND AMBASSADOR — AXEL ENTHOVEN

De perfecte Buddy in je woon- of slaapkamer

Een mobiel tafeltje dat je op de voet volgt. Althans als jij het wil. Buddy is zeer wendbaar met zijn kleine wielen. 

Een handige kompaan in je living of slaapkamer, als bijzet- of nachttafeltje.

Tijdloos design
Door zijn bronzen metalen look heeft Buddy een 

eigentijdse en moderne uitstraling. Kies je voor de 

Buddy, dan geniet je van een extra houten tabletje, 

naast het metalen opbergvak, een handige leeslamp en 

een USB-poort voor het opladen van je smartphone of 

tablet.

De automatische voetverlichting gaat eenvoudig aan 

bij detectie van beweging bij weinig licht en voorziet 

discrete lage verlichting om veilig in het donker door 

een ruimte te bewegen.

Praktische accessoires
Buddy is zoveel meer dan een klassieke bijzettafel. 

Met intelligentie functies heeft hij zijn naam niet 

gestolen en wordt hij je vaste partner in bed of bij je 

design relaxzetel.

 ▪ geïntegreerde leeslamp

 ▪ voetlicht met automatische detectie

 ▪ tablet in massief beukenhout

 ▪ USB-poort

Buddy
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MODEL

BUDDY X

De Buddy X versie beschikt over 

een leeslamp en automatische 

voetverlichting. Het bovenblad is 

bij deze versie bovendien voorzien 

in massief beukenhout. De Buddy 

X beschikt aan de zijkanten van het 

bovenblad over USB-poort.

Massief beukenhout

KLEUR
Beide versies van de buddy beschikken over een 

bronsgekleurd metalen frame in RAL kleur 1035 en 

beschikt ook over een massief beukenhouten blad.

AUTOMATISCHE VOETVERLICHTING
Een vloergericht licht maakt het eenvoudig om 

s’nachts op te staan. De automatische voetverlichting 

bij de Buddy X wordt automatisch geactiveerd 

bij weinig licht en bewegingsdetectie door de 

ingebouwde PIR-sensor aan de voorzijde van het 

voetpaneel. 

De automatische voetverlichting gaat automatisch 

uit na 3 minuten (op aanvraag kan dit ook 1, 5 of 8 

minuten). 

De automatische voetverlichting kan desgewenst 

uitgeschakeld worden met een schakelaar op de 

achterkant van het voetpaneel.
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TECHNISCHE INFORMATIE VERLICHTING
De Buddy X is voorzien van een sfeerlamp en voetverlichting.

SFEERLAMP 3W — 3000°K

USB 1,5A per USB aansluiting

VOETVERLICHTING 2W — 3000°K

SENSOR VOETVERLICHTING
Bereik van de sensor: 5m met hoek van 100°. De sensor bevindt zich op de 

kop van de buddy.

VERTRAGINGSTIJD 

VOETVERLICHTING
3 minuten (fabrieksinstellingen: 1, 5, 8 minuten)

TRANSFORMATOR
220V — 12V — 3A (aparte transformator) 

Snoerlengte: 1,5m 

IP—WAARDE Klasse III — IP20

AFMETINGEN NACHTTAFEL
GEWICHT

B L H

Buddy X 29 39 131 12

Afmetingen in cm

AFMETINGEN


