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Våkne naturlig
med et Wake-up Light som styres av din iPhone

Med en unik kombinasjon av lyd og lysterapi som er inspirert av naturens soloppgang, vekkes du på en mer

naturlig måte. Du kan kontrollere Wake-Up Light med iPhone. Bruk appen til å stille alarmene og spille av musikk.

Dokkingstasjonen lader også iPhone. Prøv selv i 60 dager!<br><br>Philips Wake-Up Light har fått flere priser for

produktdesignen: red dot Design Awards (2013), iF Product Design Award (2013) og Recognition Good Industrial

Design (2012).

Bevist å fungere på naturlig måte

Det eneste Wake-up Light med klinisk bevis for at det virker

92 % av brukerne er enige i at det er lettere å stå opp

Naturlig lys som vekker deg gradvis

Simulering av farget soloppgang vekker deg naturlig

Avtakende lys og lyd sender deg forsiktig til drømmeland

Naturlig designet med tanke på deg

Lyset på skjermen avtar automatisk når det blir mørkt på soverommet

Bare trykk på produktet for å aktivere snooze-funksjonen

Styres av iPhone-app

Styr Wake-up Light ved å bruke den gratis Wake-up-appen.

Våkn opp til sanger fra iPhone eller åtte naturlige lyder

Lad iPhone i dokkingstasjonen

Spor søvnmønstrene dine med Wake-up-appen

Kompatibelt med iPhone 4S, 4, 3GS, iPod Touch 3, 4
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Høydepunkter

Simulerer farget soloppgang

Inspirert av naturens soloppgang øker lyset

gradvis i løpet av 30 minutter fra en myk

morgenrød farge via oransje helt til rommet er

fylt med klart, gult lys. Denne prosessen med å

endre et økende lys stimulerer kroppen din slik

at den våkner på en naturlig måte. Når lyset

har fylt rommet, vil den naturlige lyden du

valgte, fullføre oppvåkningsopplevelsen og

gjøre deg klar for dagen som kommer.

Simulerer solnedgang

Solnedgangssimulasjonen er en lysterapi som

brukes før du sovner. Solnedgangssimulasjon

forbereder kroppen din på å sovne ved å

gradvis redusere lyset og lyden i samsvar med

varigheten du har angitt.

Ett trykk for snooze-funksjon

Et lite trykk hvor som helst på Wake-up Light

angir snooze-modusen. Etter 9 minutter

kommer lyden sakte tilbake igjen.

Intuitiv skjerm med avtakende lys

Lysstyrken på skjermen justerer seg selv

intuitivt: Den blir lysere i et opplyst rom slik at

den er lesbar, og dempes i et mørkt rom slik at

den ikke forstyrrer søvnen din.

iPhone/iPod-kompatibilitet

Wake-up Light er kompatibelt med iPhone 4S,

4, 3GS i tillegg til iPod Touch 3 og 4. Enheten

kan bare brukes med iPhone 5 og iPod Touch

5 i kombinasjon med den offisielle Apple 30-

9-pinners kontakten, som er tilgjengelig via

Apple.

Bevist av forskere

For øyeblikket er Philips Wake-up Light det

eneste som har vitenskaplige bevis for at det

fungerer. For å kunne gjøre Wake-up Light til

det best mulige produktet når det gjelder å

vekke deg opp på en naturlig måte og gi deg

ny energi, har vi utført mye klinisk forskning.

Denne forskningen har blitt utført av

uavhengige vitenskapelige institusjoner for å

studere og bevise effekten av oppvåkningslys

på den generelle oppvåkningsopplevelsen. På

denne måten har vi blant annet bevist at

Philips Wake-up Light ikke bare vekker deg

mer naturlig, men også gir deg ny energi og

forbedrer humøret ditt om morgenen.

Foretrukket av forbrukere

Uavhengig forskning* viser at 92 % av brukerne

av Philips Wake-up Light synes at det er

lettere å stå opp (MetrixLab 2011, N=209)

Still inn alarmen fra iPhone

Styr Wake-up Light ved å bruke den gratis

Wake-up-appen. Still inn alarmer og foretrukne

innstillinger, koble til iPhone og alt vil fungere

sømløst.

Philips' grønne logo

Philips' grønne produkter kan redusere

kostnader, energiforbruk og CO2-utslipp.

Hvordan? De tilbyr en betydelig

miljøforbedring på ett eller flere av de grønne

nøkkelområdene til Philips – energieffektivitet,

emballasje, farlige stoffer, vekt, resirkulering og

kassering og livstidspålitelighet.
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Spesifikasjoner

Lett å bruke

Sklisikre gummiføtter

Snooze-type:: Smart snooze

Kontroll for lysstyrke på skjermen:

Selvjusterende

Demofunksjon i butikk

Antall vekketider: 10

Slumre-knapp for lyd: Justerbar

Lader iPhone/iPod Touch

Styres av iPhone/iPod-app

Velvære med lys

Bli mer våken

Gli inn i drømmenes verden på en naturlig

måte

Våkne naturlig

Våkne opp gradvis

Naturlig lys

Innstillinger for lysstyrke: 20

Farget simulering av soloppgang: Ja. Rød, til

oransje til gul

Lysintensitet: 300 Lux

Prosess for soloppgangssimulering: justerbar,

20–40 minutter

Simulerer solnedgang

Lyd

Antall oppvåkningslyder: 8

Spille av musikk fra iPhone eller iPod

Sikkerhet og forskrifter

Ikke for generell belysning: Ikke for generell

belysning

Våkne med lys: Våkne med lys

UV-fri: UV-fri

Tekniske spesifikasjoner

Ledningslengde: 150 cm

Frekvens: 50/60 Hz

Isolasjon: Klasse III

Isoleringsstrømkontakt: Klasse II (dobbel

isolasjon)

Drift: 24 W

Utgangseffektadapter: 18 W

Type lamper: LumiLed Luxeon Rebel

Spenning: 100/240 V

Mål og vekt

Opprinnelsesland: Kina

Vekt på strømkontakt: 109 gram

Produktmål: 19,2 (høyde) x 19,9

(diameter) x 14,6 (dybde) cm

Produktvekt: 1,254 (inkludert

dokkingstasjon) kg
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