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Probouzejte se přirozeně
Postupné probouzení pomocí světla

Světelný budík Wake-up Light používá jedinečnou kombinaci světla a zvuku, a

budí proto jemně a přirozeně, takže jste pak lépe připraveni na nadcházející den.

Od nynějška je buzení příjemný zážitek.

Postupně zesilující tlumené světlo a zvuk vás probudí pozvolna

Měkké, postupně sílící světlo vás pozvolna vzbudí

Až 250 luxů pro přirozené probuzení

Volba 2 přirozených a příjemných zvuků buzení

Snadné použití

Lze ji využít jako lampu na noční stolek pro příjemné čtení

Vyměnitelná halogenová žárovka

Prokázané výhody

Výzkum ukazuje, že uživatelům se ráno lépe stává

Je klinicky ověřeno, že zpříjemňuje vstávání

100 let zkušeností společnosti Philips v oboru světelné technologie



Wake-up Light HF3470/01

Přednosti

Světlo vás pozvolna probudí

Světlo postupně zesiluje po dobu 30 minut

před nastaveným časem buzení. Světlo dopadá

na tvář, zvyšuje energetický náboj těla a jemně

vás připravuje na probuzení. Díky tomu se

budíte s příjemnějšími pocity.

Intenzita světla 250 luxů

Citlivost na světlo se u každého z nás nesmírně

liší. Obecně lze ale říct, že s vyšší intenzitou

světla klesá čas potřebný k tomu,

aby se člověk zcela probudil. U světla Wake-up

Light lze intenzitu nastavit až na hodnotu

250 luxů. Díky tomu se můžete probouzet do

světla takové intenzity, jaká vám osobně

vyhovuje nejlépe.

2 přirozené zvuky při probouzení

V době nastaveného buzení uslyšíte zvuk

přírody nebo vybranou rádiovou stanici. Začíná

velice potichu a teprve v průběhu minuty a půl

dosáhne vámi zvolené úrovně hlasitosti.

K dispozici jsou dva zvuky, ze kterých si

můžete vybrat: ranní zpěv ptáků a pípání. A

právě tento postupně zesilující zvuk se postará

o to, že bude vaše probouzení ještě příjemnější

a zaručeně již nikdy protivné.

Lampa na noční stolek

Až 20 různých úrovní jasu umožňuje používat

tuto lampu i jako osvětlení na nočním stolku

Vyměnitelná halogenová žárovka

Světlo Wake-up Light navozuje pocit

přirozeného svítání pomocí vyměnitelné

halogenové žárovky.

Nezávislý výzkum

Nezávislý průzkum* ukazuje, že 8 z 10

uživatelům světelného budíku Wake-up Light

se ráno lépe stává. MatrixLab BE, NL, D, AT,

CH 2011; n=209

Klinicky ověřeno

Je klinicky ověřeno, že probouzení pomocí

světla je nejen příjemnější, ale i kvalitnější.

Zkušenosti Philips

Od společnosti Philips, která již více než

100 let zaujímá vedoucí postavení v oboru

světelné technologie.
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* Norden, M.J. et al. Acta Psychiatr Scand, 1993 / Gordijn,

M. et al. Universiteit van Groningen, 2007
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