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Natuurlijk wakker worden
Ontworpen om u met licht en melodieën te wekken

De Wake-up Light wekt u op natuurlijke wijze door geleidelijk de lichtintensiteit te

verhogen. Ontwaken wordt een aangename ervaring. U kunt ook wakker worden

met uw favoriete muziek door gewoon de gewenste nummers te selecteren op uw

iPod of iPhone.

Licht dat u zachtjes wekt

Het geleidelijk toenemende licht bereidt uw lichaam voor op het wakker worden

Spaarlamp

Lichtintensiteit

Tot 300 lux voor natuurlijk ontwaken

Maakt wakker worden aangenamer (klinisch bewezen)

Word wakker met uw favoriete geluiden

Keuze uit 4 natuurlijke en aangename wekgeluiden en FM-radio

Word wakker met uw favoriete muziek

Geweldige geluidskwaliteit dankzij de geïntegreerde klankholte

Uw iPod/iPhone afspelen en opladen

Word wakker met de melodieën van uw iPod/iPhone

Schemersimulatie

Val in slaap bij geleidelijk dimmend licht en geluid dat in volume afneemt



Wake-up Light HF3490/01

Kenmerken Specificaties

Licht dat u zachtjes wekt

Het licht wordt vanaf 30 minuten voor de

ingestelde wektijd geleidelijk feller. Het licht

schijnt op uw ogen en heeft een positieve

invloed op uw energiehormonen en bereidt uw

lichaam voor op het ontwaken. Hierdoor heeft

ontwaken een aangenamer gevoel.

Spaarlamp

De Wake-up Light bootst als enige de

zonsopkomst na met behulp van een

spaarlamp. U bespaart in vergelijking met een

standaardlamp tot wel 24% energie.

Lichtintensiteit van 300 lux

De gevoeligheid voor licht verschilt van

persoon tot persoon. Over het algemeen geldt

dat mensen sneller volledig ontwaken wanneer

een hogere lichtsterkte wordt gebruikt. De

lichtsterkte van de Wake-up Light kan worden

ingesteld op een waarde tot 300 Lux. Op deze

manier kunt u ontwaken met de lichtsterkte die

het best past bij uw persoonlijke voorkeur.

Klinisch bewezen

Het is klinisch bewezen dat mensen

aangenamer en beter wakker worden met licht.

Word wakker met melodieën

Het docking station van de iPod/iPhone wekt u

met uw favoriete muziek. Selecteer uw

favoriete nummer op uw iPod of iPhone en

deze wordt op het ingestelde wektijdstip

afgespeeld, eerst zachtjes, maar langzaam

steeds harder gedurende negentig seconden

tot het geselecteerde volume is bereikt.

Uw iPod/iPhone afspelen en opladen

Speel uw favoriete muziek af vanaf uw

iPod/iPhone. Uw iPod/iPhone wordt

opgeladen als deze zich in het docking station

bevindt en is dus altijd klaar voor gebruik.

4 natuurlijke wekgeluiden

Op de ingestelde tijd wordt u gewekt door een

natuurlijk geluid of door de vooraf ingestelde

radiozender. Het geluid neemt geleidelijk toe

in volume en bereikt na anderhalve minuut

uiteindelijk het niveau dat u hebt geselecteerd.

U kunt kiezen uit vier geluiden: fluitende vogels

in het bos, een ontspannend piepje, geluiden

uit de Afrikaanse jungle of zacht

klokgelui. Dankzij het geleidelijk toenemende

volume wordt u op een prettige wijze uit uw

slaap gewekt.

Geweldige geluidskwaliteit

De luidspreker van de Wake-up Light voorziet

de FM-radio en de wekgeluiden van een

geweldige geluidskwaliteit dankzij een

geïntegreerde klankholte.

Schemersimulatie

Het geleidelijk afnemende licht en geluid

helpen u bij het in slaap vallen. U kunt de

gewenste tijd voor de duur van de

schemersimulatie instellen.

Gebruiksvriendelijk

Sluimerknop voor geluid: 9 minuut/minuten

Compact formaat: Het apparaat neemt

slechts een kleine ruimte op uw nachtkastje in

beslag

Functie voor stroomuitval: 15 minuut/minuten

Rubberen anti-slipmat

Testfunctie voor alarm

Lamp

Gesimuleerde zonsopgang (0 -:

30 minuut/minuten

Dimmer voor de lichtintensiteit: 0 - 300 lux

bij 40 - 50 cm

Functie voor het in- en uitschakelen van het

geluid

Schemersimulatie

Geluid

Compatibel met iPod/iPhone

Hoogwaardige klankkast: Geïntegreerde

klankholte

FM-radio

Aantal wekgeluiden: 4

Display

Helderheid van het scherm instellen: 4

instellingen

Verborgen LED-scherm: Onzichtbaar scherm,

geprojecteerd op product

Technische specificaties

Voltage: 230 volt

Frequentie: 50 Hz

Snoerlengte: 200 cm

Type lampen: Philips-spaarlamp

Isolatie: Klasse II (dubbel geïsoleerd)

Levensduur van lampen: meer dan 6000 uur

(naar verwachting)

Vermogen: 26 W

Veiligheid

Zonder UV-stralen: Zonder UV-stralen

Logistieke gegevens

Land van herkomst: China

CTV-code: 884349001

Gewicht en afmetingen

Afmetingen van het product: 14 x 30 x 24 (l x

b x h) cm

Gewicht van het product: 1,35 kg

* Norden, M.J. et al. Acta Psychiatr Scand, 1993; Gordijn,

M. et al. Universiteit van Groningen, 2007
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