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Světlo vás vzbudí přirozeně

Intenzita světla 400 luxů
Tři přírodní zvuky nebo přátelské pípnutí

VKV rádio s digitálním laděním

Philips - odborník na osvětlení



 

Technické údaje
• Spotřeba: 100 W
• Napětí: 230 V
• Frekvence: 50 Hz
• Typ lamp: 1 žárovka Philips
• Životnost lamp: 1000 hodin (snadná výměna)
• Izolace: třída II (dvojitá izolace)
• Délka šňůry: 3 m

Hmotnost a rozměry
• Rozměry výrobku: 13,5 x 20,0 x 30,0 

(H x Š x V) cm
• Hmotnost výrobku: 1,5 kg
• Rozměry balení F: 16,0 x 21,0 x 32,0 

(H x Š x V) cm
• Hmotnost balení F-box: 2.1 kg
• Počet balení F v balení A: 3 ks
• Rozměry balení A: 22,5 x 49,5 x 34,1 

(H x Š x V) cm
• Hmotnost balení A-box: 7,8 kg
• Množství na Euro paletě: 126 ks

Logistické údaje
• Kód CTV: 884346220000
• Země původu: Čína

Bezpečnost
• Bez UV záření: Bez UV záření
• Certifikace Cenelec: Ano

Snadné použití
• Tlačítko pro rychlé zapnutí a vypnutí: Ano
• Tlačítko funkce Snooze pro zvuk i světlo: 

9 minuta(y)
• Tlačítko pro rychlou kontrolu (90 s): kontrola 

intenzity světla a hlasitosti zvuku pro příští ráno za 
90 s

• Kompaktní velikost: je třeba jen trochu místa na 
nočním stolku (13,5 x 20 cm)

• Funkce zálohování při výpadku elektřiny: 
5 minuta(y)

• Protiskluzové gumové nožičky: Ano

Lékařský přístroj
• Prokázaný přínos pro zdraví: podporováno na 

základě certifikace podle směrnice Medical Device 
Directive

Světlo
• Žárovka Wake-up Light se spektrem přirozeného 

denního světla: 100 W
• Proces simulace svítání (0-zvolená intenzita): 

30 minuta(y)
• Světlo pro pohodlné čtení: 400 luxů na 40-50 cm
• Stmívač intenzity světla: 0-400 luxů na 40-50 cm
• Funkce zapnutí a vypnutí světla: Ano

Zvuk
• Zvuky budíku: 3 přirozené zvuky (ranní ptáci, 

mořské pobřeží, rybník), přátelské budicí pípnutí, 
vaše oblíbená digitální stanice rádia VKV

• Funkce vypnutí zvuku: možnost okamžitě vypnout 
zvuk

• Prvotřídní reproduktor: 2 W
• VKV rádio s digitálním laděním: Ano

Displej
• Snadno čitelný displej LCD: 50 x 50 mm
• Ovládání jasu displeje: 3 nastavení (nízký, střední, 

vysoký)
•
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