Wake-up Light
Reprodução de USB
e simulação do anoitecer

HF3485/01

Desperte de forma natural
com um Wake-up Light que o acorda gradualmente
O Wake-up Light utiliza uma combinação única de terapia da luz e som para o acordar de forma suave e natural
para estar preparado para o dia que começa. Pode personalizar a sua experiência de despertar, adicionando
novos sons e música via USB.
Luz e som suaves de intensid. crescente despertam-no gradualmente
Uma luz suave de intensidade crescente desperta-o gradualmente
Até 250 Lux para um despertar natural
Escolha de 4 sons de despertar naturais e agradáveis
Adicionar novos sons e música através do USB
Adormeça naturalmente
Adormeça com escurecimento de luz natural e som
Fácil de utilizar
Repetição de alarme inteligente - toque em qualquer ponto para repetir
Para ser utilizado como candeeiro de mesa-de-cabeceira para uma leitura agradável
Lâmpada em halogéneo substituível
Benefícios comprovados
Estudo demonstrou que os utilizadores despertam com maior facilidade
testes clínicos comprovaram que o acorda de forma mais agradável
100 anos de experiência da Philips em tecnologia de luz
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Destaques
A luz desperta-o gradualmente

o processo de despertar ainda mais agradável,
garantindo que nunca será acordado
abruptamente.

Candeeiro de mesa-de-cabeceira

Adicionar novos sons e música através do
USB

A intensidade da luz do seu Wake-up Light
aumenta gradualmente ao longo de um
período de 30 minutos antes da hora de
despertar deﬁnida. A luz incide nos seus olhos
e aumenta o nível de energia no seu corpo,
preparando-o delicadamente para o despertar.
Desta forma, é mais agradável acordar.
Intensidade da luz de 250 Lux

As 20 regulações diferentes de brilho
permitem a utilização do produto como
candeeiro de mesa-de-cabeceira
Lâmpada em halogéneo substituível
Permite-lhe acordar com um novo som todos
os dias. Pode transferir músicas especialmente
criadas para despertar em www.philips.com e
colocá-las na sua unidade USB. Quando ligar
a unidade USB ao Wake-up Light, pode
seleccionar a sua música preferida do
dispositivo e, à hora de despertar, esta será
reproduzida. Também lhe permite ouvir os seus
próprios ﬁcheiros MP3 no USB.
Adormeça naturalmente

A sensibilidade à luz difere muito de pessoa
para pessoa. No geral, quando uma pessoa
utiliza uma intensidade de luz mais elevada,
necessita de menos tempo para despertar
totalmente. A intensidade da luz do Wake-up
Light pode ser conﬁgurada para até 250 Lux.
Desta forma, pode despertar com a
intensidade da luz que melhor se adequa à
sua preferência pessoal.
4 sons de despertar naturais

Estudo independente

A luz e o som gradualmente decrescentes
ajudam-no a adormecer lentamente. Pode
deﬁnir o tempo que prefere para a duração da
simulação do anoitecer.
Repetição de alarme inteligente

À hora de despertar deﬁnida, começará a ouvir
um som natural ou a estação de rádio
seleccionada. Começa com um volume baixo e
demora cerca de um minuto e meio a alcançar
o volume que seleccionou. Existem quatro
sons à escolha: pássaros matinais na ﬂoresta,
vacas nos Alpes, um cuco e uma música de
ioga relaxante. O som de nível crescente torna

O Wake-up Light utiliza uma lâmpada em
halogéneo substituível para simular o nascer
do sol natural.

Pode colocar o Wake-up Light no modo de
repetição de alarme tocando em qualquer
parte do produto. Depois de decorridos 9
minutos, o som será novamente reproduzido
de forma delicada.

Um estudo independente* demonstrou que 8
em cada 10 utilizadores do Wake-up Light
despertam com maior facilidade. MatrixLab BE,
NL, D, AT, CH 2011; n=209
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Especiﬁcações
Bem-estar através da luz
Acorde gradualmente
Aumente a vivacidade
Adormeça naturalmente

Carrega iPhone/iPod touch: Não
Controlado por uma aplicação do
iPhone/iPod: Não
Número de horas de alarme: 2
Botão da função de repetição para som: 9
minuto(s)

Som
Rádio FM Digital
Número de sons de despertar: 4
Ranhura USB
Segurança e regulamentos
Não é apropriado para iluminação geral
Para acordar com luz
Sem UV: Sem UV
Fácil de utilizar
Controlo de brilho do visor: 4 regulações
Tipo de repetição de alarme: Repetição de
alarme inteligente
Suporte de borracha antideslize
Função de demonstração na loja
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Especiﬁcações técnicas
Alimentação: 85 W
Voltagem: 230 V
Frequência: 50 Hz
Isolamento: Classe II (isolamento duplo)
Vida útil das lâmpadas: estimada > 4000
horas
Tipo de lâmpadas: Lâmpada de halogéneo de
100 W da Philips, 12 V, GY6.35
Comprimento do cabo: 200 cm
Isolamento da ﬁcha de alimentação: N/A
Adaptador da potência de saída: N/A

Peso e dimensões
Dimensões do produto: 25,2 (altura) x 17
(diâmetro) cm
Peso do produto: 1,45 kg
Dimensões da caixa (LxAxP): 19,5 x 30 x 19
cm (LxAxP)
Peso da caixa: 1,7 kg
País de origem: China
Peso da ﬁcha de alimentação: N/A
Luz natural
Regulações de brilho: 20
Simulação do nascer do sol colorida: Não,
amarelo simples
Intensidade da luz: 250 Lux
Processo de simulação do nascer do sol:
ajustável, 20 a 40 minutos
Simulação do pôr-do-sol
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* * Testado em NL & FR (Blauw Research) em 477
pessoas em 2009
* Norden, M.J. et al. Acta Psychiatr Scand, 1993; Gordijn,
M. et al. Universiteit van Groningen, 2007

