
Wake-up Light

 

Brūna/melna

 
HF3462/20

Sāciet dienu ar patīkamām sajūtām
Gaisma, kas jūs pamodina dabiski

Wake-up Light lampa pamodina jūs viegli un dabiski, sniedzot jums enerģiju gluži kā saulainā vasaras rītā.

Pamatojoties uz Philips 100 gadu ilgo pieredzi apgaismojuma jomā, Wake-up Light lampai medicīniski

apstiprināta iedarbība.

Gaisma pamodina jūs dabiski

Pakāpeniska gaisma pozitīvi ietekmē enerģijas hormonus

Gaismas intensitāte

Līdz pat 400 luksu, lai nodrošinātu dabisku pamošanos un ērtu lasīšanu

Dabiskas modināšanas skaņas

Trīs dabiskas skaņas vai maigs signāls

Pamostieties klausoties savu iecienītāko radio staciju

Digitāls FM radio

Philips — gaismas eksperts

100 gadi apgaismošanas pieredzes



Wake-up Light HF3462/20

Izceltie produkti

Gaisma pamodina jūs dabiski

Gaismas intensitāte pakāpeniski sāk pieaugt

30 minūtes pirms iestatītā pamošanās laika.

Gaisma krīt uz acīm un pozitīvi ietekmē

enerģijas hormonus, sagatavojot ķermeni

nomodam. Tādējādi pamošanās ir patīkamāka.

400 luksu liela gaismas intensitāte

Lampa Wake-up Light (HF 3461) nodrošina līdz

pat 400 luksu gaismas intensitāti. Klīniski

pierādīts, ka jums nepieciešami līdz 250 luksu,

lai ietekmētu enerģijas hormonus un pamostos

enerģijas pilns. Ērtai lasīšanai nepieciešams

gaismas līmenis no 300 līdz 400 luksu

apmērā.

Trīs dabiskas skaņas vai maigs signāls

Iestatītajā pamošanās laikā izdzirdēsiet

dabisku skaņu vai, ja vēlaties, maigu signālu.

Sākumā tas ir kluss un pēc pusotras minūtes

sasniedz jūsu izvēlēto skaļumu. Varat

izvēlēties no trim dabiskām skaņām: putnu

čivināšana mežā no rīta, viļņu skalošanās

pludmalē vai varde un pīle nelielā dīķī.

Pakāpeniski pieaugošā skaņa padarīs

pamošanās procesu patīkamu un mierīgu,

nodrošinot, ka nekad netiksiet strauji

pamodināts. Kad skaņa sasniedz izvēlēto

skaļuma līmeni, ir viegli piecelties no gultas.

Digitāls FM radio

Iebūvētais digitālais FM radio ļauj pamosties,

klausoties iecienītās dziesmas vai ziņas katru

dienu. Vienkārši izvēlieties savu iecienīto

radiostaciju, un tā tiks atskaņota jūsu

iestatītajā pamošanās laikā, sākumā klusi, pēc

tam pakāpeniski palielinot skaļumu līdz jūsu

izvēlētajam līmenim deviņdesmit sekunžu

laikā.

Philips — gaismas eksperts

Philips ir pasaulē vadošais uzņēmums

apgaismes tehnoloģiju sfērā. Ar vairāk nekā

100 gadus ilgu pieredzi šajā sfērā Philips ir

īsts eksperts par gaismu un tās ietekmi uz

cilvēka ķermeni. Lampā Wake-up Light šīs

zināšanas apvienotas nozīmīgā, tehnoloģiski

mūsdienīgā un vienkārši lietojamā

izstrādājumā, kas uzlabos daudzu cilvēku

pašsajūtu.

Atbalsta medicīnisko ierīču direktīva (MDD)

Pierādīts, ka šī ierīce uzlabo veselību, kā

sertificēts ar medicīnisko ierīču direktīvu (MDD).



Wake-up Light HF3462/20

Specifikācijas

Tehniskā specifikācija

Strāvas padeve: 100 W

Spriegums: 230 V

Frekvence: 50 Hz

Lampu veids: 1 Philips kvēlspuldze

Spuldžu darbmūžs: 1000 stundas (vienkārši

nomaināma)

Izolācija: II klase (dubulta izolācija)

Vada garums: 3 m

Svars un izmēri

Produkta izmēri: 13,5 x 20,0 x 30,0

(DzxPxA) cm

Produkta svars: 1,5 kg

F kastes izmēri: 16,0 x 21,0 x 32,0

(DzxPxA) cm

F kastes svars: 2,1 kg

Nr. F-kastu A-kastē: 3 gab.

A kastes izmēri: 22,5 x 49,5 x 34,1

(DzxPxA) cm

A kastes svars: 7,8 kg

Daudz. uz Euro plātnes: 126 gab.

Loģistikas dati

CTV kods: 884346220000

Izcelsmes valsts: Ķīna

Drošība

Bez UV: nav UV starojuma

Sertificējis Cenelec

Vienkārša lietošana

Ātrās ieslēgšanas/izslēgšanas poga

Skaņas atlikšanas poga: 9 minūtes

Ātrās pārbaudes funkcija (90 sek.): pārbaudiet

nākamā rīta gaismas/skaņas līmeni 90

sekunžu laikā.

Kompakts izmērs: nepieciešama noteikta vieta

uz naktsgaldiņa (13,5x20 cm)

Elektrības dublēšanas funkcija: 5 minūtes

Neslīdošs gumijas paliktnis

Medicīniska ierīce

Pierādīta pozitīva iedarbība uz veselību:

atbalsta Medicīnisko ierīču direktīvas sertifikāts

Lampiņa

Wake-up Light spuldze ar dabisku dienas

gaismas spektru: 100 W

Saullēkta simulācijas process (0-: 30 minūtes

Gaisma ērtai lasīšanai: 400 luksi pie 40-50

cm

Gaismas intensitātes reostats: 0-400 luksi

pie 40-50 cm

Gaismas ieslēgšanas/izslēgšanas funkcija

Skaņa

Pamošanās skaņa: 3 dabiskas skaņas (rīta

putni, liedags, dīķis), maigs pamošanās

signāls, jūsu iecienītā digitālā FM radiostacija

Skaņas izslēgšanas funkcija: skaņas tūlītējas

izslēgšanas opcija

Vislabākās skaņas kvalitātes kaste: 2 W

FM radio

Displejs

Viegli lasāms šķidro kristālu displejs:

50x50 mm

Displeja spilgtuma vadība: 3 iestatījumi (zems,

vidējs, augsts)
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