
 

 

Philips
Wake-up Light

Pruun/must

HF3462/20
Alustage päeva meeldivalt

Valgus, mis teid loomulikult äratab
Wake-up Light äratab teid lihtsalt ja loomulikult, andes teile energiat nagu suvine hommik. 
Philipsi 100-aastasele valgustuskogemusele toetuval Wake-up Lightil on meditsiiniliselt 
tõestatud mõju.

Valgus äratab teid loomulikult
• Järk-järgult tugevnev valgus mõjutab positiivselt energiahormoone

Valguse intensiivsus
• Kuni 400 luksi nii loomulikuks ärkamiseks kui ka mugavaks lugemiseks

Loomulikud ärkamishääled
• Kolm loodushäält või meeldiv helisignaal

Ärka üles oma lemmikraadiojaama saatel
• Digitaalne FM-raadio

Philips – valguseekspert
• 100 aastat valgustuskogemust



 Valgus äratab teid loomulikult

Valgus tugevneb järk-järgult 30 minuti jooksul enne 
teie äratusaega. Valgus langeb silmadele ja mõjutab 
positiivselt teie energiahormoone, valmistades keha 
ette ärkamiseks. See muudab ärkamise palju 
meeldivamaks.

400-luksine valgustugevus

Wake-up Lighti (mudel HF 3461) valgustugevus on 
kuni 400 luksi. Kliiniliselt on tõestatud, et vajate kuni 
250-luksist valgust, et energiahormoonid saaksid 
niimoodi mõjutatud, et ärkaksite energilisena. 
Mugavaks lugemiseks peab valgustugevus olema 300-
400 luksi.

Kolm loodushäält või meeldiv helisignaal

Enda seadistatud äratusajal kuulete loodushäält või 
kui nii soovite, siis meeldivat helisignaali. See algab 
vaikselt ja valjeneb pidevalt järgmise pooleteise 
minuti jooksul kuni helitugevuseni, mille seadistasite. 
Saate valida kolme loodushääle vahel: hommikune 
linnulaul metsas, merelained või konn ja part 

tiigikeses. Järkjärgult valjenev heli teeb ärkamisest 
meeldiva ja õrna protsessi, kindlustades selle, et teid 
ei äratata äkki. Kui heli valjeneb teie valitud tasemeni, 
on voodist tõusmine juba lihtne.

Digitaalne FM-raadio

Sisseehitatud digitaalne FM-raadio äratab teid iga 
päev lemmiklaulude või raadiouudiste saatel. Lihtsalt 
valige oma lemmikraadiojaam ning teie seadistatud 
äratusajal hakkab see mängima, esialgu õrnalt, 
valjenedes pooleteise minuti jooksul järk-järgult 
seadistatud tasemeni.

Philips – valguseekspert
Philips on maailma juhtiv firma valgustustehnoloogia 
valdkonnas. Oma 100-aastase valgustuskogemusega 
on Philips valgustuse ja selle mõju osas inimkehale 
tõeline ekspert. Wake-up Light on toode, mis 
ühendab kogu selle ekspertteabe mõtestatud, 
kõrgtehnoloogilisel ja lihtsaltkasutataval kujul, 
parandades paljude inimeste heaolu.

Meditsiiniseadmete direktiivi (MDD) 
toetus

Sellel tootel on meditsiiniseadmete direktiivi (MDD) 
sertifikaadi alusel tõestatud kasu tervisele.
HF3462/20

Spetsifikatsioon
Tehnilised andmed
• Võimsus: 100 W
• Pinge: 230 V
• Sagedus: 50 Hz
• Lampide tüübid: 1 Philipsi hõõglamp
• Lampide eluiga: 1000 tundi (lihtne vahetada)
• Isolatsioon: 2. klass (topeltisolatsioon)
• Juhtme pikkus: 3 m

Kaal ja mõõtmed
• Toote mõõtmed: 13,5 x 20,0 x 30,0 (S x L x K) cm
• Toote kaal: 1,5 kg
• F-karbi mõõtmed: 16,0 x 21,0 x 32,0 (S x L x K) cm
• F-karbi kaal: 2,1 kg
• F-karpide kogus A-karbis: 3 tk
• A-karbi mõõtmed: 22,5 x 49,5 x 34,1 (S x L x K) cm
• A-karbi kaal: 7,8 kg
• Kogus euroalusel: 126 tk

Logistilised andmed
• CTV-kood: 884346220000
• Päritoluriik: Hiina

Ohutus
• UV-vaba: UV-kiirguse vaba
• Cenelec-sertifitseeritud

Lihtne kasutada
• Kiiresti ja edasi funktsiooni sisse-/välja-nupp
• Heli kordamise nupp: 9 minut(it)
• Kiirvaatuse funktsioon (90 sekundit): vaadake 

järgneva hommiku valgus- või helitaset 90 sekundi 
jooksul

• Kompaktne suurus: vajalik minimaalne öökapiruum 
(13,5 x 20 cm)

• Elektri tagavara funktsioon: 5 minut(it)
• Mittelibisev kummist jalg

Meditsiiniline seade
• Tõestatud kasu tervisele: Meditsiiniseadmete 

direktiivi sertifikaadi toetus

Valgus
• Wake-up Lighti pirn loomuliku päevavalguse 

skaalaga: 100 W
• Päikesevalguse simulatsiooniprotsess (0-: 

30 minut(it)
• Mugava lugemise valgus: 400 luksi 40-50 cm juures
• Valgushämardi: 0-400 luksi 40-50 cm juures
• Valgus sisse/välja funktsioon

Heli
• Äratuse heli: 3 loodusheli (linnulaul, merekohin, 

tiik), meeldiv äratuse helisignaal, teie lemmik 
digitaalne FM-raadiojaam

• Heli välja funktsioon: võimalus heli koheseks 
vaigistamiseks

• Premiumi helikast: 2 W
• Digitaalne FM-raadio

Ekraan
• Hõlpsaltloetav LCD-ekraan: 50 x 50 mm
• Ekraaniheleduse kontroll: 3 seadet (madal, 

keskmine, kõrge)
•

Väljalaske kuupäev  
2012-02-21

Versioon: 3.0.1

12 NC: 0000 000 00000

© 2012 Firma Koninklijke Philips Electronics N.V.
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioone võib muuta ette teatamata 
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips 
Electronics N.V. või vastavatele omanikele.

www.philips.com
Esiletõstetud tooted
Wake-up Light
Pruun/must  

http://www.philips.com

