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Събуждайте се по естествен

начин
Светлината за събуждане ви събужда по естествен начин, с постепенно усилваща се

светлина. Отсега нататък събуждането ще е приятно преживяване. Използва се халогенна

лампа, която ви събужда нежно.

Светлината ви събужда нежно

Постепенното осветяване подготвя тялото ви за събуждането

Халогенна лампа

Интензивност на светлината

До 250 лукса за естествено събуждане

Клинично доказано по-приятно събуждане

Звуци от природата за събуждане

Избор измежду 2 природни и приятни звука за събуждане

Събудете се любимата радиостанция

Цифрово FM радио
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Акценти Спецификации

Светлината ви събужда нежно

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.

2 природни и приятни звука за събуждане

В зададеното време за събуждане ще чуете птича

песен или приятен звуков сигнал. Той започва тихо и

за минута и половина достига избраното от вас ниво.

Постепенно усилващият се звук прави събуждането

още по-приятно и гарантира, че никога няма да се

будите по неприятен начин.

Интензитет на светлината 250 лукса

Чувствителността към светлината е доста различна за

всеки човек. Общо казано, при по-висок интензитет

на светлината човек има нужда от по-малко време, за

да се събуди изцяло. Интензитетът на Светлината за

събуждане може да се настрои до 250 лукса. Така се

гарантира, че можете да се събудите с интензитет

на светлината, отговарящ най-добре на личните ви

предпочитания.

Клинично доказано

Клинично е доказано, че събуждането със светлина е

по-приятно и по-качествено.

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.

Лесна употреба

Гумени крачета против плъзгане

Функция за проба на алармата

Бутон "дрямка" за звук и светлина: 9 минути

Компактни размери: Изисква минимално място на

нощното шкафче

Функция за резервно електрозахранване: 5 минути

Светлина

Функция за светлина вкл./изкл.

Димер за интензивността на светлината: 0-250 лукса

на 40-50 см

Звук

Звуци за събуждане:: 2 звука за събуждане от

природата, Цифрово FM радио

Цифрово FM радио

Дисплей

Регулиране на яркостта на дисплея: 4 настройки,

увеличава се до максимум по време на 30-минутното

събуждане

Технически спецификации

Честота: 50 Hz

Дължина на шнура: 200 см

Тип лампи: Халогенна лампа Philips

Изолация: Клас II (двойна изолация)

Безопасност

Сертифицирано от Cenelec

Без УВ лъчи: Без УВ лъчи

Логистични данни

Страна на произход: Китай

CTV код: 884347001
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