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Ébredjen természetesen
Fokozatos, fénnyel történő ébresztés

A Wake-up Light ébresztőlámpa a fény és hang egyedülálló kombinációjával,

gyengéd és természetes módon ébreszti fel, így hamarabb készen állhat a nap

kihívásaira. Mostantól az ébredés kellemes élmény lesz.

A finoman erősödő fény és hang fokozatosan ébreszt

Az enyhe ébresztőfény fokozatosan ébreszt

Akár 250 Lux a természetes ébredésért

Válasszon a 2 természetes ébresztési hang közül

Egyszerű használat

A készüléket éjjeli lámpaként is használhatja kellemes olvasáshoz

Cserélhető halogénlámpa

Bizonyítottan kedvező hatás

A kutatás szerint a készülék használói könnyebben kelnek ki az ágyból.

Klinikailag bizonyított, hogy ébredése sokkal kellemesebb a használatával

A Philips 100 éves világítástechnikai tapasztalata
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Fénypontok

A fény fokozatosan ébreszt

A fény fokozatosan erősödik a beállított

ébresztési időpontot megelőző 30 perc

folyamán. A szem érzékeli a fényt, és a fény

növeli a test energiaszintjét, felkészíti a testet

az ébredésre. Az ébredés ezáltal kellemesebbé

válik.

250 Lux fényintenzitás

Az emberek fényérzékenysége különböző

lehet. Általában, magasabb fényintenzitás

mellett kevesebb időre van szüksége egy

embernek az ébredéshez. Az ébresztőlámpa

fényintenzitását akár 250 luxra is állíthatja.

Olyan fényintenzitást állíthat be, amely az Ön

számára a leginkább megfelelő.

Természetes ébresztőhang (2)

A beállított ébresztési időpontban megszólal

egy természetet idéző hang vagy a kiválasztott

rádióállomás. Halkan kezdődik, majd másfél

perc után éri el a kiválasztott hangerőszintet.

Két hang közül választhat: reggeli

madárhangok és sípoló hang. A fokozatosan

emelkedő hangerő kellemesebbé teszi az

ébredést, így biztosítva a nyugodt reggeleket.

Éjjeli lámpa

A 20 különböző fényerőbeállításnak

köszönhetően éjjeli lámpaként is használható

Cserélhető halogénlámpa

Az ébresztőlámpa egy cserélhető

halogénlámpa használatával képes a

természetes napfelkelte szimulálására.

Független kutatás

A Független kutatás* szerint 10-ből 8

ébresztőfény-tulajdonos könnyebben kel fel.

MatrixLab BE, NL, D, AT, CH 2011; n=209

Klinikailag bizonyított

Klinikailag bizonyított, hogy fényre ébredni

kellemesebb.

A Philips szakértelme

Mindezt a Philips biztosítja Önnek, amely több

mint 100 éves világítástechnikai tapasztalattal

rendelkezik.
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Műszaki adatok

Fényből fakadó egészség

Fokozatos ébresztés

Éberség növelése

Kellemes fény

Napfelkeltét szimuláló folyamat: 30 perc

Fényerő beállításai: 20

Fényintenzitás tompítása: Igen, 20 szint

Fényintenzitás: 0-250 Lux 40-50 cm

távolságra

Cserélhető lámpa

Hangzás

Digitális FM rádió

Ébresztő hangjelzések száma: 2

Egyszerű használat

Szabályozható fényerejű kijelző: 4 beállítás

Be/kikapcsoló gomb

Ébresztési időpontok száma: 1

Szundítás gomb a hangjelzésekhez: 9 perc

Szundítás típus: Szundítás gomb

Tartalék elektromosság funkció: 15 perc

Csúszásmentes gumi lábak

Gyári demofunkció

Biztonságos

UV-sugárzásmentes: UV-sugárzásmentes

Műszaki adatok

Tápellátás: 85 W

Feszültség: 230 V

Frekvencia: 50 Hz

Szigetelés: II. osztály (dupla szigetelés)

Lámpák élettartama: várható > 4000 óra

Lámpák típusa: Philips halogénlámpa 100 W,

12 V, GY6.35

Vezetékhossz: 200 cm

Tömeg és méretek

Termék méretei: 25,2 (magasság) x 17,0

(átmérő) cm

Termék tömege: 1,45 kg

Doboz méretei (SzxMaxMé): 19,5 x 30 x 19

(SzxMaxMé) cm

Doboz súlya: 1,7 kg

Logisztikai adatok

Származási hely: Kína

CTV kód: 8843467001

* Norden, M.J. et al. Acta Psychiatr Scand, 1993; Gordijn,

M. et al. Universiteit van Groningen, 2007
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