
 

Wake-up Light

 
Värviline päikesetõusu
imiteerimine

5 loomulikku heli

FM-raadio ja lugemislamp

Tukkumisrežiimiks puudutage

 

HF3520/01

Loomulik ärkamine
äratusvalguse ja värvilise päikesetõusuga

Päiksesloojangust inspireeritud Philips Wake-up Light valgusti ühendab

ainulaadsel moel valgusteraapia ja heli, et saaksite loomulikumal moel ärgata.

Hommikuvalguse kuma muutub koidikupunastest toonidest soojade oranžide

kaudu säravaks kollaseks valguseks.

Loomulik valgus äratab teid tasapisi

Värviline päikesetõusu imiteerimine äratab teid aegamisi

Hämarduv valgus ja heli aitavad teil hellalt uinuda

20 heleduse seadistust - reguleerige vastavalt oma eelistustele

Loomulikud helid äratavad teid tasaselt

Saate valida viie erineva loomuliku äratusheli vahel

Tänu FM-raadiole saate ärgata oma lemmikraadiosaate peale.

Loomulikult disainitud ümbrusega sobivaks

Ekraan hämardub automaatselt, kui magamistuba muutub pimedaks

Lihtsalt puudutage toodet, et käivitada tukkumisrežiim

Loomulikult tõestatud töökindlusega

Ainus äratusvalgus, mille efektiivsus on kliinilistes uuringutes tõestatud

Philipsi poolt välja töötatud. Philips - asjatundja valguse alal juba enam kui 100

aastat.

92% kasutajatest nõustub, et ärgata on lihtsam
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Esiletõstetud tooted

Värviline päikesetõusu imiteerimine

Päikesetõusu imiteeriv valgus muutub

aegamisi 30 minutiga intensiivsemaks,

alustades mahedast hommikupunast, jätkates

oranžide toonidega seni, kuni teie tuba on

täidetud särava kollase valgusega. Selline

muutuv ja intensiivistuv valgus aitab teil

aegamisi ärgata. Selleks ajaks, kui teie tuba on

täitunud valgusega, täiustab ärkamisprotsessi

teie enda valitud heli. Nüüd olete valmis

astuma uude päeva!

5 loomulikku heli

Te kuulete enda valitud ajal loomulikke helisid,

mis täiustavad ärkamiskogemust ja hoolitsevad

selle eest, et te oleksite ärkvel. Valitud heli

muutub pooleteise minuti jooksul järkjärgult

tugevamaks kuni saavutatakse teie valitud

tase. Valida saate viie loodusliku heli vahel:

linnulaul, linnulaul metsas, Zen-aed, mahe

klaverimuusika ja mereäärsed hääled.

FM-raadio

Kuulake ärkamise ajal oma

lemmikraadiosaadet.

Intuitiivne hämarduv ekraan

Ekraan hämardub automaatselt. Kui

magamistuba täitub valgusega, muutub ka

ekraan heledamaks, et sellel olevat teavet

oleks kerge lugeda. Kui magamistuba on pime,

hämardub ekraan automaatselt, et mitte täita

tuba valgusega ajal, mil püüate uinuda.

Tukkumisrežiimiks puudutage

Lihtsalt puudutage õrnalt toodet ja

tukkumisrežiim käivitubki. Üheksa minuti pärast

hakkab helisignaal taas vaikselt tööle.

Teadlaste poolt tõestatud

Hetkel on Philipsi Wake-up Light valgusti

ainuke omalaadne, mille ärkamist soodustav

toime on teaduslikult tõestatud. Selleks, et

muuta meie valgusti võimalikult heaks ning

aidata teil loomulikul moel ja energiast

pakatavana ärgata, oleme läbi viinud arvukalt

kliinilisi katseid. Katsete läbiviijaiks on olnud

sõltumatud teadusasutused, mis on uurinud ja

tõestanud äratusvalgusti mõju üleüldisele

ärkamiskogemusele. Tänu sellele oleme

tõestanud muuhulgas ka seda, et Philipsi

Wake-up Light mitte ainult ei aita teil

loomulikumal moel ärgata, vaid aitab teil

hommikul olla energilisem ja paremas tujus.

Philipsi poolt välja töötatud

Philips asutati enam kui 100 aastat tagasi

lampe tootva ja müüva ettevõttena. Enam kui

100 aastaga on Philips kasvanud üleilmseks

ettevõtteks, mis on viinud oma uuendusliku

lähenemisviisi mitmetesse eluvaldkondadesse.

Valgustid on tänini Philipsi südameasjaks.

Wake-up Light valgustid jätkavad uhkelt

ajaloolisel kursil, tuginedes maailma tuntuima

valgustusspetsialisti aastatepikkustele

teadmistele ja kogemustele.

Päikeseloojangu imiteerimine

Päikeseloojangu imiteerimine on

valgusteraapia vorm, mida kasutatakse enne

uinumist. Selle protsessi käigus valmistatakse

teie organism teie poolt valitud aja jooksul

hämarduva valguse ja sobivate helide saatel

järkjärgult uinumiseks ette.

Philipsi roheline logo

Philipsi keskkonnasõbralikud tooted võivad

vähendada kulusid, energiatarbimist ja CO2

heitkoguseid. Kuidas? Nende

keskkonnasõbralikkust on parandatud oluliselt

ühes või mitmes Philipsi keskkonnasõbraliku

tooterühma keskses valdkonnas –

energiatõhusus, pakend, ohtlikud ained, kaal,

ringlussevõtt ja kõrvaldamine ning

usaldusväärsus kogu kasutusea jooksul.
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Spetsifikatsioon

Lihtne kasutada

Mittelibisev kummist jalg

Tukkumisrešiimi liik: Nutikas tukkumisrežiim

Ekraaniheleduse kontroll: Isereguleeruv

Sisseehitatud demofunktsioon

Äratuste arv: 2

Puudutusega heli vaigistamine: 9 minutit

iPhone'i/ iPod Touchi laadimine: Ei

Juhtimine iPhone'i/ iPod'i rakendusega: Ei

Heli

Digitaalne FM-raadio

Äratushelide arv: 5

Muusika nutitelefonist / iPodist: Ei

Heaolu tänu valgusele

Suurendage energiataset

Loomulik uinumine

Loomulik ärkamine

Järkjärguline ärkamine

Loomulik valgus

Heleduse seadistused: 20

Värviline päikesetõusu imiteerimine: Jah.

Skaalal punane, oranž ja kollane.

Valguse intensiivsus: 300 luksi

Päikesetõusu imiteerimise protsess:

reguleeritav vahemikus 20 - 40 minutit

Päikeseloojangu imiteerimine

Tehnilised andmed

Juhtme pikkus: 150 cm

Sagedus: 50/60 Hz

Isolatsioon: III klass

Pistiku isolatsioon: Klass II (topeltisolatsioon)

Võimsus: 16,5 W

Väljundvõimsuse adapter: 12 W

Lampide tüübid: Lumiled Luxeon Rebel

Pinge: 100/240 V

Kaal ja mõõtmed

Päritoluriik: Hiina

Toitepistiku kaal: 99 g

Toote mõõtmed: 19,2 (kõrgus) x 19,9

(diameteer) x 14,6 (sügavus) cm

Toote kaal: 1,113 kg

Ohutus ja eeskirjad

Ei sobi üldvalgustuseks: Ei sobi

üldvalgustuseks

Ärkamine koos valgusega: Ärkamine koos

valgusega

UV-vaba: UV-vaba
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