
Wake-up Light - hjelper
deg å våkne mer behagelig

 
Våkne gradvis med
soloppgangssimulering

2 naturinspirerte vekkingslyder

FM-radio og nattbordlampe

 

HF3506/06

Det finnes en bedre måte å våkne på
Wake-up Light - din egen soluppgang

Under den lange nordiske vinteren er det mørkt når vi våkner og mørkt når vi

kommer hjem. Det kan føles unaturlig å våkne til en ringende vekkerklokke i mørket.

Det er ikke rart at vi blir stresset og i dårlig humør. Med Philips WakeUp Light

våkner du gradvis av et lys som blir langsomt sterkere. Denne modellen har også

to vekkingslyder som avslutter vekkingen når rommet har blitt fylt av lys. Du våkner

av deg selv på en behagelig måte, mer uthvilt og mindre stresset. Å våkne ved

hjelp av lys gir deg en bedre start på morgenen og mer energi resten av dagen.

Naturlig lys som vekker deg gradvis

Simulering av soloppgang vekker deg gradvis

Nattbordlampe med 10 lysinnstillinger

Soloppgangens farge: sterk gul

Naturlige lyder som vekker deg forsiktig

Velg blant to forskjellige naturlige vekkelyder

Naturlig designet med tanke på deg

Snooze-funksjon

Fire lysstyrkenivåer for skjerm – du kan justere dem slik du foretrekker

Bevist å fungere på naturlig måte

Utviklet av Philips, belysningseksperter i over 100 år.

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

Utviklet av Philips

Philips ble grunnlagt for over 100 år siden som

et selskap som produserte og solgte lyspærer. I

løpet av 100 år har Philips vokst til et globalt

selskap som sørger for nyskaping innen mange

forskjellige områder. Men belysning er fortsatt

Philips' sjel. Wake-up Light er stolt av å kunne

videreføre denne arven ved å bygge på den

mangeårige kunnskapen og ekspertisen til

verdens mest kjente belysningsekspert.

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.

Simulerer soloppgang

Inspirert av naturens soloppgang øker lyset

gradvis i løpet av 30 minutter 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.

2 forskjellige, naturinspirerte vekkingslyder

Naturlig lyd spilles av på tidspunktet du har

valgt å våkne på for å gjøre

oppvåkningsopplevelsen komplett og sikre at

du våkner. Volumet til den valgte lyden stiger

gradvis i ett og et halvt minutt. Du kan velge

blant to naturlige fuglelyder. Dette produktet er

utstyrt med en FM-radio. Når Norge går over til

DAB (Digital Audio Broadcasting) i 2017, vil

radiofunksjonen ikke lenger fungere. Dette vil

dog ikke påvirke produktets hovedfunksjoner;

lyset og de forprogrammerte vekkingslydene.

Nattbordlampe

Lyssensitiviteten varierer fra person til person.

Vanligvis trenger en person mindre tid på å bli

helt våken ved bruk av en høyere lysintensitet.

De 10 lysintensitetene til Wake-up light kan

tilpasses personlig, og til og med bli stilt opp

til 200 lux.

Lys, gult (1)

Lampen til soloppgangssimuleringen går fra

gult til sterkt gult.

Snooze-funksjon

Lyden stopper når du trykker på toppen av

produktet. Etter ni minutter spilles lyden

gradvis av igjen.

4 lysstyrkenivåer for skjerm

Lysstyrken på skjermen kan endres mellom

høy, middels, lav, veldig lav, av.
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Spesifikasjoner

Lett å bruke

Sklisikre gummiføtter

Snooze-type:: Trykk på toppen for å aktivere

snooze

Kontroll for lysstyrke på skjermen:

4 innstillinger

Demofunksjon i butikk

Antall vekketider: 1

Lader iPhone/iPod Touch: Nei

Varighet for snooze: 9 minutt(er)

Styres av iPhone-app: Nei

Logistiske data

Opprinnelsesland: Kina

CTV-kode (EUR | US): 8843350001 |

884350060

Lyd

Antall oppvåkningslyder: 2

Musikk fra smarttelefon/iPod: Nei

FM-radio

Velvære med lys

Øk energien om morgenen

Våkne forsiktig med lys

Naturlig lys

Innstillinger for lysstyrke: 10

Lysintensitet: 200 lux

Prosess for soloppgangssimulering:

30 minutter

Farger til soloppgangssimulering: Sterkt gul

Sovnefunksjon: Nei

Teknisk

Mål for esken (B x H x D):

H200 x B200 x D130 mm

Vekt for esken: 600 gram

Ledningslengde EU/US: 150/180 cm

Frekvens: 50/60 Hz

Isoleringsenhet: Klasse III

Isoleringsstrømkontakt: Klasse II (dobbel

isolasjon)

Strøminngang: 7,5 W

Utgangseffektadapter: 5,4 W

Produktmål:

H 180 mm x B 180 mm x D 115 mm

Vekt på produktet: 290 gram

Lampe som kan byttes: Nei

Type lyskilde: Liteon SMD-pære, LED

Spenning: 100/240 V

Sikkerhet og forskrifter

Ikke for almennbelysning: Ikke for

almennbelysning

Våkne med lys: Våkne med lys

UV-fri: UV-fri
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