Wake-up Light
USB-avspilling
og simulering av skumring

HF3485/01

Våkne naturlig
med et Wake-up Light som vekker deg gradvis
Wake-up Light bruker en unik kombinasjon av lysterapi og lyd som vekker deg på en forsiktig og naturlig måte
slik at du er klar for dagen. Du kan tilpasse oppvåkningen ved å legge til nye lyder og ny musikk via USB.
Lys og lyd som øker i styrke, vekker deg gradvis
Mykt lys som øker i styrke, vekker deg gradvis
Opptil 250 lux for naturlig oppvåkning
Velg mellom 4 naturlige og behagelige oppvåkningslyder
Legg til nye lyder og musikk via USB
Gli inn i drømmenes verden på en naturlig måte
Gli inn i drømmenes verden med gradvis avtagende lys og lyd
Lett å bruke
Smart snooze – trykk hvor som helst for å aktivere snooze-funksjon
Kan brukes som nattbordlampe for komfortabel lesing
Halogenlyskilde som kan byttes
Beviste fordeler
Forskning viser at brukerne synes det er lettere å stå opp
Klinisk bevist å gjøre oppvåkningen mer behagelig
100 år med Philips-ekspertise innen lysteknologi
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Høydepunkter
Lys som vekker deg gradvis

Legg til nye lyder og musikk via USB

Nattbordlampe

Oppvåkningslyset øker gradvis i intensitet i 30
minutter før den angitte alarmtiden. Lyset faller
på øynene og øker energinivået i kroppen, slik
at kroppen skånsomt forberedes på å våkne.
Dette gjør det mye mer behagelig å våkne opp.

Det gir deg muligheten til å våkne opp med en
ny oppvåkningslyd hver dag. Du kan laste ned
spesielt utviklede oppvåkningssanger fra
www.philips.com og legge dem inn i USBpinnen. Når du legger til USB-pinnen til Wakeup Light, kan du velge favorittsangene dine fra
pinnen, slik at den begynner å spilles av på
den angitte oppvåkningstiden. Det gir deg også
muligheten til å lytte til dine egne MP3-ﬁler på
USBen.

Opptil 20 forskjellige innstillinger for lysstyrke
gjør at du kan bruke den som nattbordlampe

250 lux lysintensitet

Halogenlyskilde som kan byttes

Gli inn i drømmenes verden på en naturlig
måte
Wake-up Light bruker en halogenpære for
simulering av naturlig soloppgang.
Lyssensitiviteten varierer mye fra person til
person. Vanligvis trenger en person mindre tid
på å bli helt våken ved bruk av en høyere
lysintensitet. Lysintensiteten til Wake-up Light
kan settes til opptil 250 lux. Det gjør at du kan
være sikker på å våkne til den lysintensiteten
som passer deg best.
4 naturlige oppvåkningslyder

Uavhengig forskning

Gradvis avtagende lys og lyd hjelper deg med
å sovne. Du kan angi den tiden du foretrekker,
for varigheten på simuleringen av
solnedgangen.
Smart snooze

Uavhengig forskning* viser at 8 av 10 Wake-up
Light-brukere synes det er lettere å stå opp.
MatrixLab BE, NL, D, AT, CH 2011; n=209
Klinisk bevist

På det angitte oppvåkningstidspunktet hører du
en naturlig lyd. Det begynner i det stille og
bruker halvannet minutt for å nå det volumet du
har angitt. Du kan velge mellom ﬁre lyder:
morgenfugler i skogen, kyr fra alpene, en gjøk
som galer og avslappende yogamusikk. Den
gradvis økende lyden gjør
oppvåkningsprosessen enda mer behagelig, og
den sørger for at du aldri bråvåkner.

Du kan aktivere snooze-funksjonen på Wakeup Light bare ved å berøre det hvor som helst.
Etter ni minutter vil lyden skånsomt begynne å
spilles av igjen.

Det er klinisk bevist at lys gjør oppvåkningen
mer behagelig, og at det forbedrer kvaliteten
på oppvåkningen.
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Spesiﬁkasjoner
Velvære med lys
Våkne opp gradvis
Bli mer våken
Gli inn i drømmenes verden på en naturlig
måte
Komfortabelt lys
Prosess for soloppgangssimulering: justerbar,
20–40 minutter
Innstillinger for lysstyrke: 20
Simulering av skumring: 15 min, 30 min.,
45 min, 60 min., 90 min, justerbar
Lysintensitetsdimmer: Ja, 20 nivåer
Lysintensitet: 0–250 lux ved 40–50 cm
Lampe som kan byttes
Lyd
Digital FM-radio
Radiokanalinnstillinger: 3
Antall oppvåkningslyder: 4
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USB-spor
Musikkformat: MP3, WMA
USB-pinne: Ikke inkludert
Lett å bruke
Kontroll for lysstyrke på skjermen:
4 innstillinger
Av/på-knapp
Antall vekketider: 2
Slumre-knapp for lyd: 9 minutt(er)
Snooze-type:: Smart snooze
Sikkerhetsfunksjon for elektrisitet:
15 minutt(er)
Sklisikre gummiføtter
Demofunksjon i butikk
Sikkerhet
UV-fri: UV-fri

Tekniske spesiﬁkasjoner
Drift: 85 W
Spenning: 230 V
Frekvens: 50 Hz
Isolasjon: Klasse II (dobbel isolasjon)
Levetid for lamper: forventet > 4000 timer
Type lamper: Philips-halogenpære 100 W,
12 V, GY6.35
Ledningslengde: 200 cm
Mål og vekt
Produktmål: 25,2 (høyde) x 17,0 (diameter) cm
Produktvekt: 1,45 kg
Mål for esken (B x H D): 19,5 x 30 x 19
(B x H x D) cm
Vekt for esken: 1,7 kg
Logistiske data
Opprinnelsesland: Kina
CTV-kode: 884348501
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* *Testet i NL og FR (Blauw Research) på 477 personer i
2009
* Norden, M.J. et al. Acta Psychiatr Scand 1993 / Gordijn,
M. et al. University of Groningen, 2007

