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Събуждайте се по естествен начин
с Wake-up Light, който ви събужда постепенно
Wake-up Light използва уникална комбинация от светлинна терапия и звук, за да ви
събуди нежно и естествено, подготвяйки ви за новия ден. Отсега нататък
събуждането ще бъде приятно преживяване.
Лесна употреба
• Може да се използва като нощна лампа за приятно четене
• Сменяема халогенна лампа
Доказани резултати
• 100 години опит в осветителната техника
• Клинично доказано по-приятно събуждане
• Проучването показва, че ставането сутрин е по-лесно за потребителите
Нежните, усилващи се светлина и звук ви събуждат постепенно
• Избор измежду 2 природни и приятни звука за събуждане
• До 250 лукса за естествено събуждане
• Меката, усилваща се светлина ви събужда постепенно
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Акценти
Светлината ви събужда постепенно

2 звука за събуждане от природата

Независимо проучване

Интензивността на светлината за събуждане
се усилва постепенно през 30-те минути
преди зададеното време за събуждане.
Светлината попада върху очите и повишава
енергията на тялото, като нежно го
подготвя за събуждане. Така събуждането
се превръща в по-приятно изживяване.

В зададеното време за събуждане ще чуете
звук от природата или избрана от вас
радиостанция. Звукът започва тихо и за
минута и половина достига избраното от
вас ниво. Има два звука, от които можете да
избирате: утринни птици в гората или
кратък звуков сигнал. Постепенно
усилващият се звук прави събуждането още
по-приятно и гарантира, че никога няма да
бъдете събуждани грубо.

Независимото проучване* показва, че 8 от
10 потребителя на Wake-up Light стават полесно сутрин. MatrixLab BE, NL, D, AT, CH
2011; n=209

Интензитет на светлината 250 лукса

Клинично доказано

Нощна лампа

Клинично е доказано, че събуждането със
светлина е по-приятно и по-качествено.
Всеки човек има различна чувствителност
към светлината. Като цяло, при по-висок
интензитет на светлината човек има нужда
от по-малко време, за да се събуди напълно.
Интензитетът на "Светлината за събуждане"
може да се настрои до 250 лукса. Това ви
позволява да се събуждате с интензитет на
светлината, отговарящ най-добре на
личните ви предпочитания.

Експертният опит на Philips

20-те различни настройки за яркост
позволяват използване и като нощна лампа
Сменяема халогенна лампа

Създадено за вас от Philips – лидер в
технологиите за светлинна терапия вече над
100 години.

Wake-up Light използва сменяема халогенна
лампа за симулация на естествен изгрев.
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Спецификации
Звук

• FM радио
• Брой звуци за събуждане: 2

Технически спецификации

•
•
•
•
•
•

Дължина на кабела: 200 cm
Напрежение: 230 V
Захранване: 85 W
Изолация: Клас II (двойна изолация)
Честота: 50 Hz
Тип лампи: Халогенна лампа Philips 50 W, 12 V,
GY6.35
• Живот на крушките: очакван > 4 000 часа
• Изолиран щепсел: няма данни
• Адаптер за захранване: няма данни

Тегло и размери

Лесна употреба
•
•
•
•

•
•
•
•

Гумени крачета против плъзгане
Зареждане на iPhone/iPod Touch: Не
Регулиране на яркостта на дисплея: 4 настройки
Тип повторение на алармата: Бутон Snooze
("дрямка")
Функция за демонстрация в магазина
Брой включвания на алармата: 1
Бутон "дрямка" за звук: 9 минути
Управление чрез приложение за iPhone/iPod: Не

Светлина

• Функция за светлина вкл./изкл.

Добро здраве чрез светлина
• Чувствате се по-бодри
• Събуждате се постепенно

• Тегло на изделието: 1,45 kg
• Размери на продукта: 25,2 (височина) x 17,0
(диаметър) cm
• Размери на кутията (Ш x В x Д): 19,5 x 30 x 19
(Ш x В x Д) см
• Тегло на кутията: 1.7 kg
• Страна на произход: Китай
• Тегло на щепсела: няма данни

• Настройки за яркост: 20
• Процес на симулиране на изгрев: 30 минути
• Симулация на изгрев с цветна светлина: Не,
само жълто
• Интензивност на светлината: 250 лукса
• Симулация на залез: Не

Безопасност

Безопасност и нормативни уредби

• Сертифицирано от Cenelec

Естествена светлина

• Не е за общо осветление
• Без УВ лъчи: Без УВ лъчи
• Събуждане със светлина
•
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