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Wake-Up Light voor kids
Ga ontspannen slapen en word fris wakker

Ontworpen om kinderen te helpen om makkelijker in slaap te vallen en verfrist wakker te worden. U kunt ook

beter slapen omdat u weet dat uw kind elke ochtend wakker wordt met een 'zonsopgang'. Alleen gebruiken

onder toezicht van een volwassene.

Natuurlijke simulatie van zonsopgang en zonsondergang

Simulatie van zonsopkomst maakt uw kind geleidelijk wakker

Simulatie van zonsondergang om gemakkelijk in slaap te vallen

De Wake-up Light waarvan klinisch is aangetoond dat hij werkt

U kunt de lamp personaliseren met de meegeleverde stickers

Eenvoudige sluimerstand door te tikken

Selecteer een van de twee pieptonen om wakker te worden

Speciaal ontworpen voor kinderen: met elementen en stickers die in het donker oplichten

Knoppen en print lichten op in het donker

Instelbare lamp om te lezen in bed
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Kenmerken

Natuurlijke zonsopgang simuleren

Geïnspireerd door de zonsopgang wordt het

licht geleidelijk sterker. Binnen 30 minuten

wordt de slaapkamer van uw kind gevuld met

helder geel licht. Dit proces van veranderend

en feller wordend licht stimuleert het ontwaken

op een natuurlijke manier. Tegen de tijd dat de

kamer is gevuld met licht, heeft een van de

twee pieptonen uw kind wakker gemaakt en is

hij of zij klaar om aan de dag te beginnen.

Zonsondergangsimulatie

Het geïntegreerde programma voor simulatie

van zonsondergang helpt kinderen die in slaap

willen vallen door het licht in 30 minuten

langzaam te laten afnemen.

Leeslamp voor in bed

Iedereen heeft een andere voorkeur voor

lichtniveau. Met 10 lichtintensiteiten kan uw

kind de intensiteit zelf aanpassen om te lezen

of te relaxen.

Snooze

Tik op de bovenkant van de lamp om het

geluid te stoppen, het licht aan te laten en de

sluimerstand te starten. Na 9 minuten klinkt

het geluid zachtjes opnieuw.

Pieptonen om wakker te worden

Op het ingestelde wektijdstip wordt uw keuze

uit twee zachte pieptonen steeds luider

afgespeeld om uw kind wakker te laten

worden.

Licht op in het donker en sticker

De Wake-up Light voor kinderen heeft een

afbeelding van een ruimteschip op de

wijzerplaat en knoppen die oplichten in het

donker. Met de bijgeleverde stickers kunnen uw

kinderen hun Wake-Up Light personaliseren.

We raden u aan uw kinderen te helpen bij het

versieren van de lamp.

Bewezen technologie

Van Philips Wake-up Lights is klinisch

bewezen dat ze het algemene welzijn na het

ontwaken verbeteren. Verschillende

onafhankelijke onderzoeken hebben

uitgewezen dat mensen met de Wake-up Light

beter wakker worden. U bent in een betere

stemming en voelt u 's ochtends fitter. 92% van

de volwassen gebruikers zegt dat onze Wake-

up Light hen op een aangename manier wekt,

terwijl 88% van de gebruikers zegt dat ze met

de Wake-up Light beter wakker worden dan

voorheen.*
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Specificaties

Geluid

Aantal wekgeluiden: 2

Muziek van smartphones/iPod: Nee

Vermogen

Snoerlengte EU/US: 150/180 cm

Isolatieklasse: Klasse II (dubbel geïsoleerd)

Nominaal ingangsvermogen: 7,5 W

Nominale ingangsspanning: 100-240 V AC,

50/60 Hz

Nominaal uitgangsvermogen: 5,4 W

Nominale uitgangsspanning: 15 V DC

Gebruiksvriendelijk

Rubberen anti-slipmat

Helderheid van het scherm instellen: 4

instellingen

Sluimertype: Slimme sluimerfunctie

Demofunctie voor in de winkel

Aantal keren alarm: 1

Tik op snooze voor geluid: 9 minuten

Welzijn door licht

Natuurlijk in slaap vallen

Meer energie in de ochtend

Geleidelijk ontwaken door licht

Natuurlijk licht

Gesimuleerde zonsopgang: 30 minuten

Helderheidsinstellingen: 10

Lichtintensiteit: 200 lux

Functie 'In slaap vallen'

Kleuren in zonsopgangsimulatie: Helder geel

Veiligheid en voorschriften

Zonder UV-straling

Wakker worden met licht: Niet voor algemene

verlichting

Land van herkomst: China

Productgegevens

Achterzijde: Glanzend wit

Type lamp: LED

Afmetingen doos (l x h x d): 200 x 200 x 130

mm

Gewicht doos: 600 gram

Afmetingen Wake-up Light: 180 x 180 x 115

mm

Gewicht Wake-up Light: 290 gram

Isolatie Wake-up Light: Klasse III (met

gewone klasse II-stekker)

Vervangbare lamp: Nee

* *(Blauw-onderzoek 2008, N=477 gebruikers)
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