
 

Wake-up Light

 
Desperte com luz

2 sons naturais

Rádio FM e candeeiro de mesa-

de-cabec.

 

HF3505/01

Desperte com luz, sentindo-se mais revigorado

com um Wake-up Light que o acorda naturalmente

Inspirado no nascer do sol natural, o Philips Wake-up Light utiliza uma

combinação única de luz e som para o acordar de uma forma mais natural. Este

ajuda-o a sentir-se mais refrescado, para que seja mais fácil sair da cama.

Natural light wakes you gradually

A simulação do nascer do sol desperta-o gradualmente

Candeeiro de mesa-de-cabeceira com 10 regulações de luz

Fluxo de cores do amanhecer: amarelo brilhante

Natural sounds wake you gently

Escolha entre 2 sons diferentes de despertar naturais

Naturally designed around you

Função de repetição

4 níveis de brilho do ecrã - ajustar à sua preferência

Naturally proven to work

Desenvolvido pela Philips, peritos em luz há mais de 100 anos.

O único Wake-up Light com eficácia comprovada clinicamente
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Destaques

2 sons naturais

À hora de despertar definida, será reproduzido

um som natural para concluir a sua experiência

de despertar e para garantir que está

acordado. O volume do som seleccionado será

aumentado gradualmente até alcançar o nível

seleccionado, num intervalo de um minuto e

meio. Há dois sons naturais de pássaros à

escolha.

Candeeiro de mesa-de-cabeceira

A sensibilidade à luz difere de pessoa para

pessoa. No geral, quando uma pessoa utiliza

uma intensidade de luz mais elevada,

necessita de menos tempo para despertar

totalmente. As 10 intensidades da luz do

Wake-up Light podem ser personalizadas e

podem até ser configuradas até 200 Lux.

Desenvolvido pela Philips

A Philips foi fundada há mais de 100 anos

como uma companhia que produzia e vendia

lâmpadas. Ao longo destes 100 anos, a Philips

cresceu e transformou-se numa empresa

global que apresenta inovações em inúmeras

áreas distintas. Até hoje, a iluminação continua

a ser a alma da Philips. O Wake-Up Light

prossegue orgulhosamente com esta herança,

aumentando o conhecimento e a experiência

do especialista em iluminação mais conhecido

do mundo.

Claro; amarelo (1)

A luz da simulação do amanhecer muda de

amarelo para amarelo brilhante.

Testado por cientistas

Até à data deste texto, o Philips Wake-up Light

é o único produto com eficácia comprovada

cientificamente. Para tornar o Wake-Up Light

no melhor produto possível para o acordar de

forma verdadeiramente natural e energética,

procedemos a uma extensa investigação

clínica. Esta investigação foi conduzida por

entidades científicas independentes para

estudar e comprovar os efeitos do Wake-Up

Light na experiência global do despertar. Desta

forma comprovámos, entre outras coisas, que -

para além de despertar de forma mais natural

- o Philips Wake-up Light também lhe

transmite mas energia e melhora sua a

disposição durante a manhã.

Função de repetição

O som pára quando toca na parte superior do

produto. Depois de decorridos 9 minutos, o

som será novamente reproduzido de forma

delicada.

Simulação do nascer do sol

Inspirado no nascer do sol da natureza, a luz

aumenta gradualmente num intervalo de 30

minutos, até o seu quarto estar inundado por

uma luz amarela brilhante. Este processo de

alteração de uma luz crescente estimula o seu

corpo a acordar naturalmente. Quando a luz

tiver inundado completamente o quarto, o som

natural que seleccionou completa a

experiência de despertar, preparando-o para

um novo dia que começa.

4 níveis de brilho do ecrã

O brilho do visor pode ser alterado entre

alto/médio/baixo/muito baixo/nenhum.
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Especificações

Som

Número de sons de despertar: 2

Música do smartphone/iPod: Não

Rádio FM

Dados logísticos

País de origem: China

Código CTV (EUR | EUA): 8843350001 |

884350060

Fácil de utilizar

Suporte de borracha antideslize

Carrega iPhone/iPod touch: Não

Controlo de brilho do visor: 4 regulações

Tipo de repetição de alarme: Tocar na parte

superior para repetir alarme

Função de demonstração na loja

Número de horas de alarme: 1

Intervalo da repetição: 9 minuto(s)

Controlado por uma aplicação do iPhone: Não

Bem-estar através da luz

Despertar gradualmente através da luz

Aumentar a energia matinal

Luz natural

Processo de simulação do nascer do sol: 30

minutos

Regulações de brilho: 10

Intensidade da luz: 200 lux

Cores da simulação do amanhecer: Amarelo

brilhante

Função para adormecer: Não

Dados técnicos

Dimensões da caixa (LxAxP): A200 x L200 x

P130 mm

Peso da caixa: 600 gramas

Voltagem: 100/240 V

Comprimento do cabo UE/EUA: 150/180 cm

Frequência: 50/60 Hz

Isolamento do dispositivo: Classe III

Isolamento da ficha elétrica: Classe II

(isolamento duplo)

Lâmpada substituível: Não

Tipo de lâmpada: Lâmpada LED SMD Liteon

Dimensões do produto: A 180 mm x L 180 mm

x P 115 mm

Peso do produto: 290 gramas

Segurança e regulamentos

Sem UV: Sem UV

Não é apropriado para iluminação geral: Não é

apropriado para iluminação geral

Para acordar com luz: Para acordar com luz
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