Kids Wake-Up Light
Selvlysende knapper
Fald i søvn til en simuleret
solnedgang
Gør den personlig med
klistermærker
HF3503/01

Wake-Up Light udviklet til børn
Fald nemt i søvn, og vågn udhvilet op
Dette Wake-Up Light er udviklet til at hjælpe børn med at falde i søvn på en nem måde og vågne udhvilet, og
det er en fantastisk ven, når børn skal sove. Og du kan sove bedre velvidende, at dit barn bliver vækket på en
behagelig måde hver morgen. Skal bruges under opsyn af voksne.
Naturtro simulering af solopgang og solnedgang
Simuleret solopgang vækker dit barn gradvist
Simuleret solnedgang kan gøre det nemmere at falde i søvn
Wake-up Light med klinisk dokumenteret eﬀekt
Selvlysende knapper og tekst
Justerbar læselys
Tilpas lyset med det medfølgende klistermærkesæt
Nem slumrefunktion med tryk
Vælg en af to biplyde til at vække dig
Designet til børn: Selvlysende elementer og klistermærker

Kids Wake-Up Light

HF3503/01

Vigtigste nyheder
Simulerer en naturlig solopgang

Slumre

Selvlysende med klistermærker

Inspireret af naturens solopgang øges lyset
gradvist inden for 30 minutter, indtil
børneværelset er fyldt med stærkt, gult lys.
Denne proces med gradvist at øge lyset
stimulerer kroppen til at vågne naturligt. Når
lyset er på sit højeste, vækkes dit barn af en af
de to biplyde og er klar til den kommende dag.

Tryk på toppen af Wake-up Light for at stoppe
lyden, lade lyset være tændt og starte
slumrefunktionen. Efter 9 minutter starter lyden
stille og roligt igen.

Kids Wake-Up Light er dekoreret med et
rumskib, og knapperne er selvlysende. De
medfølgende klistermærker giver dine børn
mulighed for at tilpasse deres Wake-Up Light.
Vi anbefaler, at du hjælper dine børn med at
sætte klistermærkerne på.

Vækkelyde

Anerkendt teknologi
Simulering af solnedgang
Den integrerede simulering af solnedgang
hjælper børn, som bedre kan falde i søvn med
lys, der gradvist aftager i løbet af 30 minutter.
Læselys
På det indstillede vækketidspunkt starter din
valgte biplyd ved stigende lydstyrke, som
hjælper dit barn med at vågne.

Forskellige mennesker har forskellige
præferencer for lysstyrke. Med 10 lysintensiteter
kan dit barn kan vælge den ønskede lysstyrke
til læsning eller afslapning.

Det er klinisk dokumenteret, at Philips' Wakeup Light forbedrer dit generelle velbeﬁndende,
efter du er vågnet. Flere uafhængige
undersøgelser har vist, at vores opvågningslys
forbedrer kvaliteten af vækningen, forbedrer dit
humør og får dig til at føle dig mere frisk om
morgenen. 92 % af brugerne siger, at vores
opvågningslys vækker dem behageligt, mens
88 % af brugerne siger, at opvågningslyset er
en bedre måde at vågne op på, end de har
været vant til tidligere.*
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Speciﬁkationer
Nem at anvende
Skridsikre gummifødder
Snooze type: Smart snooze
Lystyrkekontrol i display: 4 indstillinger
Demofunktion i butikken
Antal alarmtider: 1
Tryk på snooze for lyd: 9 minutter

Naturligt lys
Indstilling af lysstyrke: 10
Lysintensitet: 200 lux
En proces, der simulerer en solopgang: 30
minutter
Farver i simulering af solopgang: Klar gul
Fald i søvn-funktion

Lyd
Antal opvågningslyde: 2
Musik fra smartphone/iPod: Nej

Produktoplysninger
Bagside på kabinet: Skinnende hvid
Lyskildetype: LED
Kassens mål (BxHxD): 200 x 200 x 130 mm
Kassens vægt: 600 gram
Wake-up Light mål: 180 x 180 x 115 mm
Wake-up Light vægt: 290 gram

Velvære med lys
Fald i søvn på en naturlig måde
Øg energien om morgenen
Vågn gradvist med lys
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Wake-up Light isolering: Klasse III
(strømforsynes via klasse II-strømstik)
Udskiftelig pære: Nej
Strøm
Ledningslængde EU/USA: 150/180 cm
Isoleringsklasse: Klasse II (dobbelt isoleret)
Nominel indgangseﬀekt: 7,5 W
Nominel indgangsspænding: 100-240 V
vekselstrøm, 50/60 Hz
Faktisk eﬀekt: 5,4 W
Nominel udgangsspænding: 15 V jævnstrøm
Sikkerhed og regler
Vågn op med lys: Ikke til generel belysning
UV-fri
Oprindelsesland: Kina

* *(Blauw Research 2008, N=477 brugere)

