
Wake-up Light

HF3451/01

Få en trevlig start på dagen
Ljuset som väcker dig på ett naturligt sätt

Med Wake-up Light vaknar du enkelt och naturligt, och känner dig lika pigg som en

sommarmorgon. Philips har 100 års erfarenhet av ljus, och Wake-up Light har

utifrån det visat sig ha medicinskt bevisade fördelar.

Ljuset väcker dig på ett naturligt sätt

Gradvist ljus har en positiv effekt på energihormoner

Ljusintensitet

Upp till 300 lux för naturligt uppvaknande

Philips – ljusexperten

100 års erfarenhet av ljus

Dokumenterade hälsofördelar

Uppfyller direktivet för medicinska enheter (MDD)



Wake-up Light HF3451/01

Specifikationer Funktioner

Tekniska specifikationer

Effekt: 75 W

Volt: 230 V

Frekvens: 50 Hz

Typ av lampor: 1 glödlampa från Philips

Livslängd för lampor: 1000 timmar (enkel att

byta ut)

Isolering: klass II (dubbel isolering)

Sladdlängd: 3 m

Vikt och mått

Produktstorlek: 13,5 x 20,0 x 30,0 cm (D x B x

H) cm

Produktvikt: 1,5 kg

F-låda, mått: 16,0 x 21,0 x 32,0 cm (D x B x

H) cm

F-låda, vikt: 2.1 kg

Antal F-lådor i A-låda: 3 delar

A-låda, mått: 22,5 x 49,5 x 34,1 cm (D x B x

H) cm

A-låda, vikt: 7,8 kg

Kvantitet på europall: 126 delar

Logistisk information

CTV-kod: 884345101000

Ursprungsland: Kina

Säkerhet

UV-fri: ingen UV-strålning

Cenelec-certifierad

Lättanvänd

Knapp för snabb på-/avslagning

Snooze-knapp för ljud: 9 minuter

Snabbtestfunktion (90 sek.): kontrollera nästa

morgons ljus-/ljudnivå på 90 sek.

Kompakt format: begränsat

sängbordsutrymme krävs (13,5 x 20 cm)

Strömbackup-funktion: 5 minuter

Stabila gummifötter

Medicinsk utrustning

Dokumenterade hälsofördelar: uppfyller

direktivet för medicinska enheter

Ljus

Standardlampa till Wake-up Light med

naturligt dagsljusspektrum: 75 W

Soluppgångsimitation (0-: 30 minuter

Ljus för läsning: 300 lux vid 40–50 cm

Dimmer för ljusintensitet: 0–300 lux vid 40–

50 cm

Funktion för ljus på/av

Ljud

Väckningsljud: vänligt pipljud och ett naturligt

ljud (fågelkvitter)

Ljudavstängningsfunktion: alternativ för att

stänga av ljudet direkt

Högtalare av premium kvalitet: 2 W

Teckenfönster

Lättläst LCD-skärm: 50 x 50 mm

Kontroll för teckenfönstrets ljusstyrka: 3

inställningar (av, medel, hög)

Ljuset väcker dig på ett naturligt sätt

Ljuset ökar gradvis under 30 minuter innan

den inställda väckningstiden. Ljuset faller på

dina ögon och påverkar dina energihormoner

och förbereder din kropp på att vakna. Det gör

uppvaknandet till en mer behaglig upplevelse.

300 lux ljusintensitet

Ljuskänsligheten skiljer sig mycket från person

till person. I allmänhet behöver en person

mindre tid att bli helt vaken om en högre

ljusintensitet används. Ljusintensiteten för

Wake-up Light kan ställas in på upp till 300

lux. På så sätt kan du vakna till den

ljusintensitet som bäst passar dig.

Philips – ljusexperten

Philips är ett världsledande företag vad gäller

ljusteknik. Med över 100 års erfarenhet på

området är Philips en verklig expert på ljus

och

dess effekter på människan. I Wake-up Light

kombineras all den här expertisen i en

meningsfull, tekniskt avancerad och

lättanvänd produkt som ökar välbefinnandet

för många människor.

Uppfyller direktivet för medicinska enheter

(MDD)

Den här enheten har dokumenterade

hälsofördelar, och är certifierad enligt

direktivet för medicinska enheter (MDD).
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