
 

Wake-up Light - auttaa

heräämään miellyttävämmin

 

Herää levänneenä ja vähennä

stressiä

Miellyttävä merkkiääni

Lukulamppu

 

HF3500/01

Anna valon herättää sinut virkeänä
Wake-up Light -herätysvalo herättää sinut luonnollisesti

Pohjoismaiden pitkän talvikauden aikana on pimeää herätessä ja pimeää kotiin

tultaessa. Voi tuntua luonnottomalta herätä pimeydessä herätyskellon soittoon. Ei

ole lainkaan outoa, että olemme stressaantuneita ja huonotuulisia. Philips WakeUp

Light antaa mahdollisuuden herätä miellyttävästi valon lisääntyessä vähitellen.

Heräät mukavammalla tavalla, tunnet olosi levänneeksi ja stressi vähenee. Tässä

mallissa on myös sisäinen herätysääni, joka suorittaa herätyksen loppuun, kun

huone on täynnä valoa.

Natural light wakes you gradually

Auringonnoususimulaatio herättää sinut vähitellen

Yöpöytävalaisin, 10 valoasetusta

Auringonnousun valo: kirkkaan keltainen

Natural sounds wake you gently

Miellyttävä merkkiääni varmistaa, että nouset ylös ajoissa

Naturally designed around you

Torkkutoiminto

4 näytön kirkkausasetusta – säädä sopivaksi

Naturally proven to work

Philipsin kehittämä - yli 100 vuoden kokemus valaistuksesta.

Ainoa herätysvalo, jonka teho on kliinisesti todistettu
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Kohokohdat

Auringonnoususimulaatio

Luonnollisen auringonnousun tapaan valo

lisääntyy vähitellen 30 minuutin aikana,

kunnes huoneen täyttää kirkas keltainen valo.

Vähitellen lisääntyvä valo valmistaa kehosi

heräämään luonnollisesti. Kun valo täyttää

huoneen, valitsemasi luonnonääni herättää

sinut miellyttävästi, ja olet valmis

vastaanottamaan päivän haasteet.

Yöpöytävalaisin

Ihmiset ovat eri tavalla herkkiä valolle. Yleensä

ihmiset tarvitsevat vähemmän aikaa

heräämiseen, jos valotehotaso on korkea.

Wake-up Light -herätysvalossa on 10 valon

voimakkuutta, joita on mahdollista säätää

omien mieltymysten mukaisiksi. Valon

voimakkuudeksi voi säätää jopa 200 luksia.

Miellyttävä merkkiääni

Kuulet herätysaikaan miellyttävän

merkkiäänen, joka viimeistelee

heräämiskokemuksesi ja varmistaa, että olet

hereillä. Ääni voimistuu vähitellen puolentoista

minuutin aikana.

Torkkutoiminto

Kun napautat tuotteen yläosaa, herätysääni

sammuu. Ääni alkaa kuulua jälleen 9 minuutin

kuluttua.

Philipsin kehittämä

Philipsin perusti yli 100 vuotta sitten yritys,

joka teki ja myi lamppuja. Sadan vuoden

aikana Philipsistä on kasvanut

maailmanlaajuinen yritys, joka tuottaa

innovaatioita useilla eri tuotealueilla. Valaistus

on edelleen lähellä Philipsin sydäntä. Wake-up

Light -herätysvalo jatkaa ylpeänä perinteitä,

jotka perustuvat maailman tunnetuimman

valaistusasiantuntijan vuosien kokemukseen.

Asiantuntijoiden testaama

Tällä hetkellä Philips Wake-Up Light -

herätysvalo on ainoa, jonka toimivuus on

tieteellisesti todistettu. Jotta Wake-up Light -

herätysvalo toimisi parhaalla mahdollisella

tavalla ja herättäisi sinut luonnollisesti ja tekisi

olosi pirteäksi, olemme tehneet paljon kliinistä

tutkimusta. Tutkimukset on suorittanut

riippumaton tutkimuskeskus, joka tutki

herätysvalon tehoa heräämisessä. Siten

olemme todistaneet muun muassa sen, että

Philips Wake-up Light -herätysvalo herättää

luonnollisemmin, tekee olosi energisemmäksi

ja saa sinut paremmalle tuulelle aamuisin.

Valo: keltainen

Auringonnousua simuloiva valo vaihtuu

keltaisesta kirkkaan keltaiseen.

4 näytön kirkkausasetusta

Voit valita suuren, normaalin, pienen tai erittäin

pienen kirkkauden.
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Tekniset tiedot

Ääni

Herätysäänten lukumäärä: 1

Musiikki älypuhelimesta tai iPodista: ei

FM-radio: ei

Logistiset tiedot

Alkuperämaa: Kiina

CTV-koodi (EUR | US): 8843350001 |

884350060

Helppokäyttöinen

Luisumista estävät kumijalat

Lataa iPhonen / iPod Touchin: ei

Näytön kirkkauden säätö: 4 asetusta

Torkkutoiminnon tyyppi:: Torkkutila

napauttamalla yläosaa

Myymälän demo-toiminto

Herätysaikojen lukumäärä: 1

Torkun kesto: 9 minuuttia

Ohjaus iPhone-sovelluksella: ei

Hyvinvointia valolla

Anna valon herättää

Lisää energiaa aamuihin

Luonnollinen valo

Auringon nousua jäljittelevä toiminto: 30

minuuttia

Kirkkausasetukset: 10

Valaistusvoimakkuus: 200 luksia

Auringonnoususimulaation värit: Kirkas

keltainen

Nukahtamistoiminto: ei

Tekniset

Pakkauksen mitat (L x K x S): 200 x 200 x 130

mm

Pakkauksen paino: 600 grammaa

Johdon pituus EU/US: 150/180 cm

Jännite: 100/240 V

Taajuus: 50/60 Hz

Eristetty laite: Luokka III

Eristetty pistoke: II-luokka (kaksoiseristetty)

Vaihdettava lamppu: ei

Lampun tyyppi: Liteon SMD LED-lamppu

Tuotteen mitat: K 180 x L 180 x S 115 mm

Tuotteen paino: 290 grammaa

Turvallisuus ja määräykset

Ei sovellu yleisvalaisuun: Ei sovellu

yleisvalaisuun

Ei UV-säteilyä: Ei UV-säteilyä

Valoherätykseen: Valoherätykseen
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