
Wake-Up Light för
barn

 
Knappar som lyser i mörkret

Solnedgångssimulering för att

somna

Anpassa med dekalpaket

 
HF3503/01

Wake-Up Light framtagen för barn
Somna avslappnad och vakna utvilad

Denna Wake-Up Light är en fantastisk sovkompis som är utformad för att hjälpa barn att somna avslappnade och

vakna utvilade. Dessutom sover du bättre med vetskapen att ditt barn vaknar till en soluppgång varje morgon. Ska

användas under överinseende av vuxen.

Naturlig solnedgångs- och soluppgångssimulation

Soluppgångssimulering som väcker ditt barn gradvis

Solnedgångssimulering för att somna enkelt

Wake-Up Light är klinisk bevisad att fungera

Anpassa ljuset med det medföljande dekalpaketet

Snooza enkelt med ett tryck

Välj ett av två pip för väckning

Utvecklad för barn: delar och dekaler som lyser i mörkret

Knappar och text som lyser i mörkret

Justerbart ljus om du vill läsa i sängen



Wake-Up Light för barn HF3503/01

Funktioner

Simulerar naturlig soluppgång

Med inspiration från naturens soluppgång ökas

ljuset gradvis i 30 minuter tills barnets sovrum

har fyllts av ett starkt gult ljus. Processen med

att öka ljuset stimulerar kroppen att vakna

naturligt. När ljuset har fyllt hela rummet

kommer ett av två pip att väcka ditt barn så att

de är redo för en ny dag.

Solnedgångssimulering

Den inbyggda solnedgångssimuleringen

hjälper barn som vill somna med lampan tänd

genom att gradvis minska ljusstyrkan över 30

minuter.

Läslampa vid sängen

Önskad ljusnivå är olika för alla. Med 10

ljusintensiteter kan ditt barn anpassa

ljusstyrkan för att läsa eller vila.

Insomningsfunktion

Tryck längst upp på lampan för att stänga av

ljudet, låta lampan vara på och börja använda

snooze-funktionen. Efter 9 minuter börjar

ljudet försiktigt igen.

Väckningspip

Vid den inställda väckningstiden hörs det

pipalternativ som valts och ökar i volym för att

hjälpa ditt barn att vakna.

Lyser i mörkret och dekal

Wake-Up Light för barn har ett

rymdskeppstryck på lampan och knappar som

lyser i mörkret. Dessutom kan ditt barn

anpassa sin Wake-Up Light med medföljande

dekaler. Vi rekommenderar att du tittar på och

uppmuntrar ditt barn när hen dekorerar

lampan.

Beprövad teknik

Philips Wake-Up Lights är kliniskt bevisade att

förbättra ditt allmänna välbefinnande på

morgonen. Flera oberoende studier har visat

att vårt Wake-Up Light förbättrar kvaliteten på

uppvaknandet, förbättrar ditt humör och får dig

att känna dig mer utvilad på morgonen. 92 %

av vuxna användare säger att vårt Wake-Up

Light väcker dem på ett behagligt sätt, medan

88 % av användarna säger att Wake-Up Light

är ett bättre sätt att vakna på än de gjorde

tidigare.*



Wake-Up Light för barn HF3503/01

Specifikationer

Ljud

Antal väckningsljud: 2

Musik från smartphone/iPod: Nej

Effekt

Sladdlängd EU/USA: 150/180 cm

Isoleringsklass: Klass II (dubbel isolering)

Nominell ineffekt: 7,5 W

Nominell ingående spänning: 100–240 V AC,

50/60 Hz

Nominell uteffekt: 5,4 W

Nominell utgående spänning: 15 V DC

Lättanvänd

Stabila gummifötter

Kontroll för teckenfönstrets ljusstyrka: 4

inställningar

Snoozetyp: Smart snooze

Demonstrationsfunktion i butik

Antal larm: 1

Tryck på snooze för ljud: 9 minuter

Välbefinnande med ljus

Somna naturligt

Öka energi på morgonen

Vakna mjukt med ljus

Naturligt ljus

Simulerar soluppgången: 30-minuters

Inställning av ljusstyrka: 10

Ljusintensitet: 200 Lux

Insomningsfunktion

Färger i soluppgångssimulering: Klargul

Säkerhet och regler

UV-fri

Vakna med ljus: Inte för allmän belysning

Ursprungsland: Kina

Produktdetaljer

Hölje baktill: Blank vit

Typ av lampa: LED

Förpackningsstorlek (BxHxD): 200 x 200 x 130

mm

Förpackningens vikt: 600 gram

Wake-Up Light – mått: 180 x 180 x 115 mm

Wake-Up Light – vikt: 290 gram

Wake-Up Light – isolering: Klass III (för att

drivas med klass II-kontakt)

Utbytbar lampa: Nej

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

© 2023 Koninklijke Philips N.V.

Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan

föregående meddelande. Alla

varumärken tillhör Koninklijke Philips

N.V. eller sina respektive ägare.

Publiceringsdatum

2023‑03‑16
Version: 2.2.1

EAN: 87 10103 87333 4

www.philips.com

http://www.philips.com/

