
Anti-Snurk Band

SmartSleep

 
86% had minder last van
snurken¹

Klinisch bewezen

Voor snurken bij slapen op de
rug

30 dagen geld-teruggarantie

 
SN3710/10

Stillere nachten voor u en uw partner¹
De Snoring Relief-band is de eerste oplossing van Philips die u op de hoogte stelt voordat het snurken begint.

De sensor zit in een band die u om uw bovenlichaam draagt en die middels trillingen aangeeft dat u zich moet

omdraaien en van uw rug op uw zij moet rollen.

Gepersonaliseerde ervaring
Gepersonaliseerde verbeteringen

Gemakkelijk af te lezen gegevens
Sensorgegevens op het scherm

Eenvoudig te realiseren
Hoe werkt het?

Triltechnologie

Val in uw favoriete houding in slaap

Deze oplossing is bedoeld voor:

30 dagen niet-goed-geld-terug
Niet-goed-geld-terug-garantie



Anti-Snurk Band SN3710/10

Kenmerken Specificaties
Niet-goed-geld-terug-garantie
Bij de Philips Store kunt u binnen 30 dagen

zonder problemen uw product retourneren. Als

u binnen 30 dagen niet volledig tevreden bent

over uw Philips SmartSleep-product, kunt u

contact opnemen met 1-866-309-3263 voor

volledige restitutie. https://philips.com/a-

w/terms-of-use.html

Sensor Snoring Relief-band
De eerste oplossing van Philips die u

waarschuwt vóórdat u snurkt. De

houdingmonitor detecteert wanneer u op uw

rug gaat liggen dankzij klinisch bewezen

technologie. De monitor begint dan te trillen,

waardoor u wordt aangemoedigd om op uw zij

te gaan slapen. Zo kunnen u en uw partner

genieten van stillere nachten.¹

Zelflerend algoritme
De sensor heeft een zelflerend algoritme dat

de trilniveaus optimaliseert op basis van uw

individuele reactietijd (responsduur). Elke 5

dagen veranderen de intensiteit en het patroon

van de trilling, zodat er geen gewenning

optreedt. Zo wordt een goede slaaphouding

bevorderd1, elke nacht opnieuw.

Aanpassingsfase
Om u gemakkelijker te laten wennen aan de

band is er een aanpassingsfase waarin het

aantal trillingen gestaag toeneemt. Na uw

achtste sessie zal de sensor elke keer trillen

wanneer u op uw rug slaapt.

Sensorgegevens
De sensor heeft 3 verschillende schermen

waarop de gegevens van uw nacht te zien zijn.

Op het reactiescherm kunt u zien hoe vaak (in

procenten) u van uw rug op uw zij bent

gedraaid nadat de sensor heeft getrild. Op het

tweede scherm kunt u zien hoelang u in bed

heeft gelegen. Op het laatste scherm ziet u

hoeveel uren u daarvan op uw rug heeft

gelegen.

30-minuten slaaptimer
Dankzij de ingebouwde 30-minuten timer kunt

u in slaap vallen in uw favoriete houding - op

uw rug, buik, of zij - voordat de sensor begint

met bewegingsdetectie. Na 30 minuten gaat

de sensor trillen om uw slaaphouding te

corrigeren, van rugligging naar zijligging.

Doelgroep
De Philips SmartSleep Snoring Relief-band is

ontworpen om snurken te verminderen. De

band kan worden gebruikt als u alleen snurkt

wanneer u op uw rug ligt, en niet op uw zij. Dit

product is geen medisch hulpmiddel en is niet

bedoeld om ziektes of aandoeningen te

verminderen of behandelen, zoals POSA

(positionele obstructieve slaapapneu). Als u

ook snurkt als u op uw zij ligt of naar adem

hapt/stopt met ademen tijdens het snurken,

heeft u mogelijk slaapapneu. Raadpleeg in dit

geval een arts.

Productgegevens
Afmetingen sensor: 3,1 x 1,7 x 0,5 inch

Gewicht sensor: 1 oz

Lengte riem: 28-51 inches

Gewicht riem: 1,16 oz

Materiaal: Polyester, nylon, spandex

Inhoud verpakking
Inclusief: Sensor, borstriem, oplaadkabel,

gebruiksaanwijzing

Reiniging
Borstriem: Machinewasbaar, uitgestrekt aan

de lucht laten drogen

Technische specificaties
Opladen: Direct opladen, 8 uur

Bediening: Een volle accu gaat acht

slaapsessies mee

Batterij: Lithiumpolymeer 3,7 V

 

* 1. Resultaten na 4 weken gebruik. N=99, 2019.

* De Philips SmartSleep Anti-Snurk Band is bedoeld voor

mensen die snurken wanneer ze op hun rug slapen en

niet snurken wanneer ze op hun zij slapen.
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