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Vågn op naturligt

Wake-up Light vækker dig på en naturlig måde med lys, der øges gradvist. Fra nu af bliver 
det en behagelig oplevelse at vågne. Den bruger en energibesparende pære, og er 
designet som en lampe, der passer til alle soveværelser.

Lysintensitet
• Op til 300 lux til naturlig opvågning

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

Vågn op til din foretrukne radiostation
• Enestående lydkvalitet takket være en integreret lydboks
• Digital FM-radio

Naturlige opvågningslyde
• Vælg mellem 4 naturlige og behagelige opvågningslyde

Pæretype
• Energisparepære



 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.

4 naturlige opvågningslyde

På opvågningstidspunktet hører du en naturlig 
lyd eller den valgte radiostation. Den begynder 
stille og tager til i styrke i løbet af halvandet 
minut for at nå den valgte lydstyrke. Du kan 
vælge mellem fire lyde: morgenfugle i skoven, 
klokker fra køer i alperne, en kuk-kuk-lyd eller 
afslappende yogamusik. Den gradvist højere lyd 
gør opvågningsprocessen mere behagelig og 
sikrer, at du aldrig vækkes abrupt.

Digital FM-radio

Den indbyggede digitale FM-radio gør det 
muligt at vågne op til din favoritmusik eller -
nyhedsstation hver dag. Vælg blot din 
foretrukne radiostation, som begynder at spille 
på det indstillede klokkeslæt - først svagt, men 
i løbet af 90 sekunder øges lydstyrken gradvist 
til det valgte niveau.

Enestående lydkvalitet
Højttaleren i dette Wake-up Light suppleres af 
en integreret lydboks, der sikrer enestående 
lydkvalitet, når du lytter til FM-radio, eller når 
du vågner til naturlige lyde.

Sleep-timer

Sleep-timeren lader dig bestemme, hvor lang 
tid lyset skal være tændt til læsningen, eller i 
hvor lang tid du vil lytte til radioen, før du 
falder i søvn.

Energisparepære

Wake-up Light er den eneste daggrysimulator, 
der gør brug af en energisparepære. Den 
bruger op til 24 % mindre energi end et Wake-
up Light med en normal pære.
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Lyd
• Opvågningslyd: 4 naturlige og behagelige wake-up-

lyde, din foretrukne digitale FM-radiostation
• Lyd off-funktion: Mulighed for øjeblikkelig 

afbrydelse af lyd
• FM-radio
• Førsteklasses lydboks: Indbygget lydboks

Tekniske specifikationer
• Spænding: 230 V
• Ledningslængde: 200 cm
• Strøm: 38 W
• Frekvens: 50 Hz
• Isolering: Klasse II (dobbelt isoleret)
• Pæretype: Energisparepære fra Philips
• Pærers levetid: forventet > 6.000 timer

Vægt og mål
• Produktvægt: WE 1,3 kg, UK 1,35 kg
• Produktmål: 14 x 19,5 x 23 (DxBxH) cm
• A-boksens mål: 58 x 26,3 x 27,6 cm
• Vægt: F-box: WE 1,676 kg, UK 1,726 kg
• Vægt: A-box: WE 5,288 kg, UK 5,438 kg
• Antal F-bokse pr. A-boks: 3 pcs
• Antal på Euro-palle: 126 pcs
• F-boksens mål: 19 x 26,3 x 27 cm

Logistiske data
• CTV-kode: 8843 475 01
• Oprindelsesland: Kina

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

Nem at anvende
• Alarmtest-funktion
• Skridsikre gummifødder
• Kompakt størrelse: Begrænset natbordsplads 

påkrævet (14 x 19,5 cm)
• Snooze-knap til lyd: 9 min
• Strømforsynings-backup: 5 min
• Brugerflade: 3 hjul (tryk og drej), 1 knap

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

Display
• Lystyrkekontrol i display: 4 indstillinger, øges til 

maksimumværdien under de 30 minutters 
opvågning

• Skjult LED-display: Usynligt display, der projiceres 
på produktet
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