Wake-up Light
dokking for iPhone/iPod
Simulering av skumring
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Våkne naturlig
Utformet for å vekke deg med lys og låter
Wake-up light vekker deg på en naturlig måte, med lys som kommer gradvis. Fra
nå av vil det være en behagelig opplevelse å våkne. Du kan også våkne med
favorittmusikken din ved enkelt å velge låtene fra iPod eller iPhone.
Lys vekker deg skånsomt
Gradvis lys forbereder kroppen din på å våkne
Energibesparende lampe
Lysintensitet
Opptil 300 lux for naturlig oppvåkning
Klinisk bevist å gjøre oppvåkningen mer behagelig
Våkn opp til dine favorittlyder
Velg mellom 4 naturlige og behagelige oppvåkningslyder og FM-radio
Våkn opp til dine favorittmelodier
Flott lydkvalitet takket være den integrerte lydboksen
Spill av og lad iPod/iPhone
Våken til melodier fra iPod/iPhone
Simulering av skumring
Gli inn i drømmenes verden med gradvis avtagende lys og lyd

Wake-up Light

HF3490/01

Høydepunkter

Spesiﬁkasjoner

Lys vekker deg skånsomt

angitte oppvåkningstidspunktet begynner den
å spilles av. Først stille og deretter gradvis
økende over nitti sekunder til det volumet du
har valgt.
Spill av og lad iPod/iPhone
Spill av favorittmusikken fra iPod/iPhone.
iPod/iPhone lades når den står i
dokkingstasjonen, slik at du alltid kan bruke
den når du er klar til å dra.

Lyset øker gradvis i intensitet i 30 minutter før
den angitte alarmtiden. Lyset faller på øynene
dine og påvirker energihormonene positivt, slik
at kroppen din forberedes på å våkne. Dette
gjør oppvåkningen mye mer behagelig.
Energibesparende lampe
Wake-up Light er den eneste
morgengrysimulatoren som bruker en
energibesparende pære. Den forbruker opptil
24 % mindre energi sammenlignet med Wakeup Light med en vanlig lyspære.
300 lux lysintensitet

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
oppvåkningslyset kan settes til opptil 300 lux.
Det gjør at du kan være sikker på å våkne til
den lysintensiteten som passer deg best.

4 naturlige oppvåkningslyder

På det angitte oppvåkningstidspunktet hører du
en naturlig lyd. Den starter rolig og det tar
halvannet minutt før den når volumnivået du
valgte. Du kan velge mellom ﬁre lyder:
morgenfugler i skogen, et avslappende pip,
lydene fra en afrikansk jungel eller behagelige
vindlyder. Den gradvis økende lyden gjør
oppvåkningen til en mer behagelig opplevelse
og sørger for at du aldri våkner brått.
Flott lydkvalitet
Høyttaleren i oppvåkningslyset støttes av en
integrert lydboks som sørger for ﬂott lydkvalitet
når du lytter til FM-radioen eller når du våkner
opp til de naturlige oppvåkningslydene.
Simulering av skumring
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Lys
Prosess for soloppgangssimulering (0–:
30 minutt(er)
Lysintensitetsdimmer: 0–300 lux ved 40–
50 cm
Funksjon for å skru lyset på og av
Simulering av skumring
Lyd
Kompatibel med iPod/iPhone
Premium-lydboks: Integrert lydboks
Digital FM-radio
Antall oppvåkningslyder: 4
Skjerm
Kontroll for lysstyrke på skjermen:
4 innstillinger
Skjult lysdiodeskjerm: Usynlig skjerm på
produktet
Tekniske spesiﬁkasjoner
Spenning: 230 V
Frekvens: 50 Hz
Ledningslengde: 200 cm
Type lamper: Philips' energibesparende
lampe
Isolasjon: Klasse II (dobbel isolasjon)
Levetid for lamper: forventet >6000 timer
Drift: 26 W
Sikkerhet
UV-fri: UV-fri

Klinisk bevist
Det er klinisk bevist at lys gjør oppvåkningen
mer behagelig, og at det forbedrer kvaliteten
på oppvåkningen.
Våkn opp til melodier
Med dokkingstasjonen for iPod/iPhone kan du
våkne til favorittsangene dine. Velg
favorittsangen fra iPod eller iPhone, og på det

Lett å bruke
Slumre-knapp for lyd: 9 minutt(er)
Kompakt størrelse: Krever lite plass på
nattbordet
Sikkerhetsfunksjon for elektrisitet:
15 minutt(er)
Sklisikre gummiføtter
Alarmtestfunksjon

Logistiske data
Opprinnelsesland: Kina
CTV-kode: 884349001
Gradvis avtagende lys og lyd hjelper deg med
å sovne. Du kan angi den tiden du foretrekker,
for varigheten på simuleringen av
solnedgangen.

Mål og vekt
Produktmål: 14 x 30 x 24 (D x B x H) cm
Produktvekt: 1,35 kg
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