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Teknik özellikler
• Güç: 100 W
• Voltaj: 230 V
• Frekans: 50 Hz
• Lamba tipleri: 1 Philips ampul
• Lambaların ömrü: 1000 saat (değiştirmesi kolay)
• Yalıtım: sınıf II (çift izolasyonlu)
• Kordon uzunluğu: 3 m

Ağırlık ve boyutlar
• Ürün boyutları: 13,5 x 20,0 x 30,0 (DxGxY) cm
• Ürün ağırlığı: 1,5 kg
• F-box boyutları: 16,0 x 21,0 x 32,0 (DxGxY) cm
• F-Box ağırlığı: 2,1 kg
• A-box içinde F-box sayısı: 3 adet
• A-box boyutları: 22,5 x 49,5 x 34,1 (DxGxY) cm
• A-Box ağırlığı: 7,8 kg
• Avrupa ölçü sistemi miktarları: 126 adet

Lojistik verileri
• CTV kodu: 884346101000
• Menşei: Çin

Güvenlik
• UV yaymaz: UV yaymaz
• Cenelec onaylı

Kullanım kolaylığı
• Hızlı açma/kapama düğmesi
• Ses ve ışık için erteleme düğmesi: 9 dakika
• Hızlı kontrol fonksiyonu (90 sn.): bir sonraki 

sabahın ışık/ses seviyesini 90 sn.'de kontrol edin
• Kompakt boy: sınırlı komodin alanı gerekir 

(13,5x20 cm)
• Enerji yedekleme fonksiyonu: 5 dakika
• Kaymayan lastik ayaklar

Tıbbi cihaz
• Sağlığa faydası kanıtlanmış: Tıbbi Araçlar 

Yönetmeliği (MDD) tarafından desteklenmektedir

Açık
• Doğal gün ışığı tayfı ile Uyandırma Işığı ampulü: 

100 W
• Güneşin doğuşuna benzeyen süreç (0-seçilmiş 

yoğunluk): 30 dakika
• Kolay okuma için ışık: 40-50 cm'de 400 Lüks
• Işık yoğunluğu ayarlayıcı: 40-50 cm'de 0-400 Lüks
• Işık açma/kapama fonksiyonu

Ses
• Uyandırma sesleri: 3 doğal ses (sabah kuşları, deniz 

kıyısı, göl), yumuşak uyandırma alarmı, en 
sevdiğiniz dijital FM radyo istasyonu

• Ses kapama fonksiyonu: sesi anında kapatma 
seçeneği

• Üstün ses kutusu: 2 W
• Dijital FM tuner

Ekran
• Kolay okunur LCD ekran: 50x50 mm
• Ekran parlaklık kontrolü: 3 ayar (düşük, orta, 

yüksek)
•

Uyandırma Işığı
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