
Wake-up Light

HF3451/01

Aloita päiväsi mukavasti
Valo, joka herättää sinut luonnollisesti

Wake-up Light herättää sinut helposti ja luonnollisesti, ja olet herätessäsi yhtä

energinen kuin kesäaamuina. Wake-up Light perustuu Philipsin satavuotiseen

ammattitaitoon valaistuksesta, ja sen terveydelliset hyödyt on todistettu.

Valo herättää sinut luonnollisesti

Voimistuva valo vaikuttaa energiahormoneihin positiivisesti

Valaistusvoimakkuus

300 luksin valoteho luonnolliseen herätykseen

Philips – valoasiantuntija

100 vuotta valoasiantuntemusta

Todistetusti terveysvaikutteinen

EU:n lääketieteellisiä laitteita koskevan direktiivin mukainen



Wake-up Light HF3451/01

Tekniset tiedot Kohokohdat

Tekniset tiedot

Virta: 75 W

Jännite: 230 V

Taajuus: 50 Hz

Lamppujen tyyppi: 1 Philipsin hehkulamppu

Lamppujen käyttöikä: 1 000 tuntia (helppo

vaihtaa)

Lämmöneristys: II-luokka (kaksoiseristetty)

Johdon pituus: 3 m

Paino ja mitat

Tuotteen mitat: 13,5 x 20,0 x 30,0 cm

(S x L x K) cm

Tuotteen paino: 1,5 kg

Tuotepakkauksen mitat: 16,0 x 21,0 x 32,0

(S x L x K) cm

Tuotepakkauksen paino: 2,1 kg

Tuotepakkauksia/tukkupakkaus: 3 kpl

Tukkupakkauksen mitat: 22,5 x 49,5 x 34,1 cm

(S x L x K) cm

Tukkupakkauksen paino: 7,8 kg

Euro-lavan kpl-määrä: 126 kpl

Logistiset tiedot

CTV-koodi: 884345101000

Alkuperämaa: Kiina

Turvallisuus

Ei UV-säteilyä: ei UV-säteilyä

Cenelec-sertifioitu: KYLLÄ

Helppokäyttöinen

Pikakäynnistyspainike: KYLLÄ

Äänen torkkukytkin: 9 minuutti(a)

Pikatarkastustoiminto (90 s): seuraavan

aamun valo- ja äänitason tarkistus

90 sekunnissa

Pienikokoinen: tarvittava pöydän pinta-ala

13,5 x 20 cm

Sähköinen varmuustoiminto: 5 minuutti(a)

Luisumista estävät kumijalat: KYLLÄ

Terveydenhuoltolaite

Todistetusti terveysvaikutteinen: EU:n

lääketieteellisiä laitteita koskevan direktiivin

mukainen

Valo

Wake-up Light -lampussa on luonnonvalon

koko aallonpituus: 75 W

Simuloitu auringonnousu -toiminto (0-:

30 minuutti(a)

Lukuvalo: 300 luksia 40 - 50 cm:n

etäisyydellä

Valotehon himmennin: 0 - 300 luksia 40 - 50

cm:n etäisyydellä

Valokytkintoiminto: KYLLÄ

Ääni

Herätysääni: miellyttävä merkkiääni ja 1

luonnonääni (aamulinnut)

Äänetön-toiminto: äänetön toiminto heti

käytettävissä

Ensiluokkainen äänentoisto: 2 W

Näyttö

Selkeä nestekidenäyttö: 50 x 50 mm

Näytön kirkkauden säätö: 3 asentoa (pois,

keskitaso, korkea)

Valo herättää sinut luonnollisesti

Valo voimistuu vähitellen 30 minuutin ajan

ennen herätysaikaa. Valo osuu silmiisi,

vaikuttaa positiivisesti energiahormoneihin ja

valmistelee hellävaraisesti elimistöäsi

heräämiseen. Herääminen on

miellyttävämpää.

300 luksin valoteho

Ihmisten valoherkkyys vaihtelee. Yleensä

ihmiset tarvitsevat vähemmän aikaa

heräämiseen, jos valotehotaso on korkea.

Wake-up Lightin valotehotaso voidaan

asettaa

enimmillään 300 luksiin. Tällä varmistetaan,

että voit herätä juuri sinulle sopivimpaan

valotehoon.

Philips – valoasiantuntija

Philips on maailman johtava yritys

valaistusteknologian alalla. Sadan vuoden

kokemuksensa ansiosta Philipsistä on tullut

todellinen asiantuntija, kun puhutaan valosta

ja sen vaikutuksista ihmiskehoon. Wake-up

Lightissa huipputekniikka ja

helppokäyttöisyys yhdistyvät mielekkäällä,

ihmisten hyvinvointia edistävällä tavalla.

EU:n lääketieteellisiä laitteita koskevan

direktiivin mukainen

todistetusti terveysvaikutteinen ja Euroopan

unionin lääketieteellisiä laitteita koskevan

direktiivin (MDD) mukaisesti sertifioitu laite
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