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Започнете деня по най-приятен начин
Светлината, която ви събужда по естествен начин

Моделът "Светлина за събуждане" ви събужда леко и естествено, като ви оставя заредени с енергия като в лятна утрин.

Идваща от 100-годишния опит на Philips в осветителната техника, "Светлина за събуждане" предлага медицински доказани

резултати.

Светлината ви събужда по естествен начин

Постепенната светлина влияе положително на енергийните хормони

Интензивност на светлината

До 400 лукса за естествено събуждане и лесно четене

Звуци от природата за събуждане

Три звука от природата или кратък приятелски сигнал

Събудете се любимата радиостанция

Цифрово FM радио

Philips - експертът в осветлението

100 години опит в осветителната техника
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Акценти

Светлината ви събужда по естествен начин

Светлината постепенно се усилва през 30-те минути

преди зададеното време за събуждане. Светлината

попада върху очите ви и влияе положително на

енергийните ви хормони, като подготвя тялото за

събуждане. Това превръща събуждането в по-

приятно усещане.

Интензивност на светлината 400 лукса

Светлина за събуждане (HF 3461) предлага

интензивност на светлината до 400 лукса. Клинично

доказано е, че са нужни до 250 лукса, за да се

повлияе на енергийните хормони по такъв начин, че

да се събудите изпълнени с енергия. За лесно четене

ви трябва равнище на светлината от 300 до 400

лукса.

Три звука от природата или кратък приятелски

сигнал

В зададения час за събуждане ще започнете да чувате

звук от природата или, ако така предпочитате, кратък

приятелски сигнал. Той започва тихо и за минута и

половина достига избраното от вас ниво на звука. Има

три звука от природата, измежду които можете да

избирате: утринни птици в гората, прибой на плажа

или жаби и патици в езеро. Постепенно усилващият

се звук ще направи процеса на събуждане приятен и

нежен, за да не бъдете никога събуждани грубо.

Когато звукът достигне избраната от вас сила,

ставането от леглото вече е лесно.

Цифрово FM радио

Вграденото цифрово FM радио ви дава възможност

всеки ден да се събуждате с любимата си музикална

или новинарска радиостанция. Само изберете

любимата си радиостанция и тя ще бъде пусната в

указаното от вас време за събуждане - отначало тихо,

като постепенно се усилва за деветдесет секунди до

избраното ниво на звука.

Philips - експертът в осветлението

Philips е водеща световна компания в областта на

осветителната техника. С над 100-годишния си опит

в този отрасъл, Philips е истински специалист по

осветлението и неговото въздействие върху

човешкото тяло. Моделът "Светлина за събуждане"

съчетава целия този опит в едно значимо,

технически съвършено и лесно за използване

изделие, което ще подобри състоянието на мнозина.

Подсигурена от Директивата за медицинските

уреди (MDD)

Това устройство е с доказани лечебни резултати,

което се удостоверява от Директивата за

медицинските уреди (MDD).
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Спецификации

Технически спецификации

Мощност: 100 W

Напрежение: 230 V

Честота: 50 Hz

Тип лампи: 1 лампа с нажежаема жичка Philips

Живот на лампите: 1000 часа (с лесна подмяна)

Изолация:

клас II (двойна изолация)

Дължина на шнура: 3 м

Тегло и размери

Размери на изделието: 13,5 x 20,0 x 30,0

(ДxШxВ) см

Тегло на изделието: 1,5 кг

Размери на F-кутията: 16,0 x 21,0 x 32,0 (ДxШxВ) см

Тегло на F-кутията: 2,1 кг

Брой F-кутии в една A-кутия: 3 бр.

Размери на A-кутията: 22,5 x 49,5 x 34,1 (ДxШxВ) см

Тегло на A-кутията:

7,8 кг

К-во на европалет: 126 бр.

Логистични данни

CTV код: 884346220000

Страна на произход: Китай

Безопасност

Без УВ лъчи: Без УВ излъчване

Сертифицирано от Cenelec

Лесна употреба

Бутон за вкл./изкл. Quick-go

Бутон "дрямка" за звук и светлина: 9 минути

Функция за бърз тест (90 сек.): проверява за 90 сек.

нивото на светлината/звука за следващата сутрин

Компактни размери: изисква минимално място на

нощното шкафче (13,5x20 см)

Функция за резервно електрозахранване: 5 минути

Гумени крачета против плъзгане

Медицински уред

Доказани лечебни резултати: подкрепена със

сертификат по Директивата за медицинските уреди

Светлина

Крушка за светлина за събуждане със спектъра на

естествената дневна светлина: 100 W

Процес на симулиране на изгрев (0-избрана

интензивност): 30 минути

Светлина за лесно четене: 400 лукса на 40-50 см

Димер за интензивността на светлината:

0-400 лукса на 40-50 см

Функция за светлина вкл./изкл.

Звук

Звук за събуждане: 3 звука от природата (утринни

птици, морски бряг, езеро), приятелски звуков сигнал

за събуждане, любимата ви цифрова FM радиостанция

Функция за изключване на звука: опция за

моментално изключване на звука

Корпус с първокласен звук: 2 W

Цифрово FM радио

Дисплей

Лесен за четене LCD дисплей: 50x50 мм

Регулиране на яркостта на дисплея: 3 настройки

(ниска, средна, висока)
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