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Wake-Up Light -herätysvalo lapsille
Nukahda helposti ja herää virkeänä

Suunniteltu auttamaan lapsia nukahtamaan helposti ja heräämään virkeänä. Wake-Up Light -valo on hyvä

unikaveri. Lapsesi nauttii auringonnoususta joka aamu, joten sinäkin voit nukkua paremmin. Käytettävä aikuisen

valvonnassa.

Luonnollinen auringonnousun ja -laskun simulointi

Auringonnoususimulaatio herättää lapsesi vähitellen

Auringonlaskusimulaatio helppoon nukahtamiseen

Herätysvalo, jonka teho on kliinisesti todistettu

Muuntele valoa mukana toimitettavilla tarroilla

Helppo torkutus napauttamalla

Valitse toinen kahdesta herätysäänestä

Suunniteltu lapsille: pimeässä hohtavat osat ja tarrat

Pimeässä hohtavat painikkeet ja painokuvio

Säädettävä valo sängyssä lukemiseen
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Kohokohdat

Simuloi luonnollista auringonnousua

Luonnollisen auringonnousun tapaan valo

lisääntyy vähitellen 30 minuutin aikana,

kunnes lapsesi huoneen täyttää kirkas

keltainen valo. Vähitellen lisääntyvä valo

valmistaa kehosi heräämään luonnollisesti.

Kun valo täyttää huoneen, merkkiääni herättää

lapsesi miellyttävästi vastaanottamaan päivän

haasteet.

Auringonlaskusimulaatio

Kiinteä auringonlaskusimulaatio-ohjelma

helpottaa lapsesi nukahtamista 30 minuutin

ajan vähitellen vähenevän valon avulla.

Lukuvalo vuoteeseen

Jokaisella on omat valotasomieltymyksensä.

10 valotehosta lapsesi voi valita haluamansa

kirkkauden lukemiseen ja rentoutumiseen.

Torkkuherätys

Sammuta herätysääni napauttamalla valon

yläreunaa, jätä valo päälle ja aloita torkutus. 9

minuutin jälkeen herätysääni alkaa soida

hiljalleen uudelleen.

Herätysäänet

Valitsemasi herätysääni alkaa soida

määrättyyn herätysaikaan. Ääni voimistuu

vähitellen ja auttaa lastasi heräämään.

Pimeässä hohtava laite ja tarrat

Lasten Wake-Up Light -valossa on

avaruusaluskuvio ja pimeässä hohtavat

painikkeet. Mukana toimitetaan tarrasetti,

jonka avulla lapset voivat tehdä Wake-Up Light

-valosta mieleisensä. Suosittelemme, että

lapsia valvotaan ja autetaan herätysvalon

koristelun aikana.

Tutkitusti tehokas tekniikka

Philipsin herätysvalon on kliinisissä

tutkimuksissa todettu lisäävän heräämisen

jälkeistä hyvinvointia. Useissa itsenäisissä

tutkimuksissa on havaittu, että Philipsin

herätysvalo helpottaa heräämistä, parantaa

mielialaa ja saa olon tuntumaan virkeämmältä

aamuisin. 92 % käyttäjistä sanoo, että

herätysvalo herättää miellyttävästi, kun taas 88

% käyttäjistä sanoo, että herätysvalo on

parempi tapa herätä kuin heidän aiempi

tapansa*.
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Tekniset tiedot

Ääni

Herätysäänten lukumäärä: 2

Musiikki älypuhelimesta tai iPodista: ei

Virta

Johdon pituus EU/US: 150/180 cm

Eristysluokka: II-luokka (kaksoiseristetty)

Nimellinen syöttöteho: 7,5 W

Nimellinen syöttöjännite: 100–240 VAC,

50/60 Hz

Nimellinen lähtöteho: 5,4 W

Nimellinen lähtöjännite: 15 VDC

Helppokäyttöinen

Luisumista estävät kumijalat

Näytön kirkkauden säätö: 4 asetusta

Torkkutoiminnon tyyppi:: Edistyksellinen

torkkutoiminto

Myymälän demo-toiminto

Herätysaikojen lukumäärä: 1

Äänen napautustorkkutoiminto: 9 minuuttia

Hyvinvointia valolla

Nukahda luonnollisesti

Anna valon herättää

Lisää energiaa aamuihin

Luonnollinen valo

Kirkkausasetukset: 10

Auringon nousua jäljittelevä toiminto: 30

minuuttia

Valaistusvoimakkuus: 200 luksia

Auringonnoususimulaation värit: Kirkas

keltainen

Nukahtamistoiminto

Turvallisuus ja määräykset

Ei UV-säteilyä

Valoherätykseen: Ei sovellu yleisvalaisuun

Alkuperämaa: Kiina

Tuotteen tiedot

Kotelo takaa: Kirkkaan valkoinen

Lampun tyyppi: LED

Pakkauksen mitat (LxKxS): 200 x 200 x 130

mm

Pakkauksen paino: 600 grammaa

Wake-up light -valon mitat: 180 x 180 x 115 mm

Wake-up light -valon paino: 290 grammaa

Wake-up light -valon eristys: Luokka III

(virransyöttöön käytettävä luokan II

virtapistoketta)

Vaihdettava lamppu: ei

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