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Gepersonaliseerd licht en geluid

Tracking in app
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Personaliseer uw slaapervaring en word fris wakker

Ga ontspannen slapen en word natuurlijk wakker

De Sleep & Wake-up Light is ontworpen om u te helpen ontspannen, goed te slapen en uitgerust wakker te laten

worden. Met lampjes die uw ademhaling begeleiden, persoonlijke zoninstellingen, en registratie van uw

slaapomgeving. Van de makers van de toonaangevende Wake-up Light.

Natuurlijke simulatie van zonsopgang en zonsondergang

Met een helderheid die geleidelijk toeneemt wordt u fit wakker

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

RelaxBreathe: lampjes zorgen voor een rustigere ademhaling

Lampjes regelen uw ademhaling en helpen u te ontspannen en in slaap te vallen

Persoonlijke instellingen en meerdere opties

Passende lichten en geluiden kiezen

Uw wekker aanpassen met duizenden alarmcombinaties

Het moderne design geeft uw slaapkamer stijl

PowerWake-alarm is ontworpen om u op tijd wakker te maken

Intuïtief touchscreen voor eenvoudige apparaatbediening

AmbiTrack-slaapkamerregistratie en SleepMapper-app

Uw slaapomgeving aanpassen

Uw apparaat beheren en uw slaapervaring in de gaten houden

Eenvoudige installatie met Wi-Fi
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Kenmerken



Verbonden Sleep & Wake-up Light HF3672/01

Specificaties

Geluid

FM-radio

Aantal wekgeluiden: 8,0

AUX-invoer

Aantal ontspanningsgeluiden: 4

Technische specificaties

Snoerlengte: 1,5 m

Frequentie: 50/60 Hz

Spanning: 100-240 VAC

Uitgangsvermogen van adapter: 18 W

Kleur van achterzijde behuizing: Mat wit

Type lamp: LED

Omgevingssensor: Vochtigheid, temperatuur,

geluid, licht

Gekoppelde producten: Ja, Wi-Fi

Gewicht en afmetingen

Afmetingen van het product (b x d x h): 225 x

220 x 120 mm

Gewicht van het product: inclusief adapter

van 0,9 kg

Gebruiksvriendelijk

Rubberen anti-slipmat

Helderheid van het scherm instellen:

Automatische aanpassing

Aantal keren alarm: meerdere

Sluimertype: Slimme sluimerfunctie

Demofunctie voor in de winkel

De mobiele telefoon opladen

Tik op snooze voor geluid: 9 minuten

Bediening met smartphone

Lamp

Helderheidsinstellingen: 25

Lichtkleuren: wit, oranje, geel, amber

Maximale lichtintensiteit: 315

Aantal vooraf geïnstalleerde zonthema's: 3

Veiligheid en voorschriften

Zonder UV-straling

Land van herkomst: China

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