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Start dagen på en behagelig måde

Lyset, der vækker dig på en naturlig måde
Wake-up Light vækker dig let og naturligt, så du vågner med lige så meget energi som på 
en sommermorgen. Takket være Philips' 100 års erfaring inden for lys opnår du en række 
medicinsk dokumenterede fordele med Wake-up Light.

Philips - lyseksperten
• 100 års erfaring inden for lys

Beviste helbredsmæssige fordele
• Understøttet af det europæiske direktiv om medicinsk udstyr (MDD)

Lysintensitet
• Op til 300 lux til naturlig opvågning

Lys vækker dig naturligt
• Lys, der øges, har en positiv effekt på energihormoner



 Lys vækker dig naturligt

Lysstyrken øges gradvist i 30 minutter før det 
indstillede vækketidspunkt. Lyset falder på dine øjne 
og har en positiv effekt på dine energihormoner, så 
din krop forberedes på at vågne. Det gør det mere 
behageligt at vågne.

300 lux lysintensitet

Lysfølsomheden afhænger meget af den enkelte. 
Generelt behøver en person mindre tid til at vågne 
helt ved højere lysintensitet. Wake-up Lights 
lysintensitet kan indstilles til op til 300 lux. På den 
måde kan du vågne til den lysintensitet, der passer 
bedst til netop dig.

Philips - lyseksperten
Philips er et førende firma, når det gælder 
lysteknologi. Med mere end 100 års erfaring på dette 
område er Philips ekspert, når det gælder lys og dets 
effekt på menneskekroppen. Wake-up Light 
kombinerer denne ekspertise i et meningsfuldt, 
teknologisk avanceret og brugervenligt produkt, som 
vil forbedre velværen hos de fleste.

Understøttet af det europæiske direktiv 
om medicinsk udstyr (MDD)

Denne enhed har beviste helbredsmæssige fordele i 
overensstemmelse med certificeringen i det 
europæiske direktiv om medicinsk udstyr (MDD).
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Lyd
• Opvågningslyd: behagelig bip og 1 naturlig lyd 

(fugle)
• Lyd off-funktion: mulighed for øjeblikkelig 

afbrydelse af lyd
• Førsteklasses lydboks: 2 W

Tekniske specifikationer
• Spænding: 230 V
• Ledningslængde: 3 m
• Strøm: 75 W
• Isolering: klasse II (dobbelt isoleret)
• Frekvens: 50 Hz
• Pæretype: 1 klar Philips-pære
• Pærers levetid: 1000 timer (nem at udskifte)

Vægt og mål
• Produktmål: 13,5 x 20,0 x 30,0 cm (LxBxH) cm
• Produktvægt: 1,5 kg
• A-boksens mål: 22,5 x 49,5 x 34,1 cm (LxBxH) cm
• Vægt: F-box: 2,1 kg
• Vægt: A-box: 7,8 kg
• Antal på Euro-palle: 126 pcs
• Antal F-bokse pr. A-boks: 3 pcs
• F-boksens mål: 16,0 x 21,0 x 32,0 cm (LxBxH) cm

Logistiske data
• CTV-kode: 884345101000
• Oprindelsesland: Kina

Sikkerhed
• UV-fri: ingen UV-stråling
• Cenelec-certificeret

Nem at anvende
• Skridsikre gummifødder
• Quick-go on/off-knap
• Snooze-knap til lyd: 9 min
• Kompakt størrelse: begrænset natbordsplads 

påkrævet (13,5 x 20 cm)
• Quick-check-funktion (90 sek.): kontrollér næste 

morgens lys/lydniveau på 90 sekunder.
• Strømforsynings-backup: 5 min

Medicinsk apparat
• Beviste helbredsmæssige fordele: understøttet af 

Medical Device Directive-certifikat

Lys
• Wake-up Light-pære med naturligt 

daglysspektrum: 75 W
• Lys til læsning: 300 Lux ved 40-50 cm
• Daggry-simulering (0-: 30 min
• Lysdæmper: 0-300 Lux ved 40-50 cm
• Lys on/off-funktion

Display
• Letlæseligt LCD-display: 50 x 50 mm
• Lystyrkekontrol i display: 3 indstillinger (off, 

medium, høj)
•
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