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Pamostieties dabiski
ar Wake-up Light, kas palīdzēs pamosties pakāpeniski

Wake-up Light lampā tiek izmantota unikāla gaismas terapijas un skaņas

kombinācija, lai jūs pamodinātu mierīgā un dabiskā veidā, sagatavojot

turpmākajai dienai. No šī brīža pamosties būs patīkami.

Mierīga gaisma un skaņa pakāpeniskai pamodināšanai

Mierīga gaisma ar pieaugošu intensitāti pakāpeniskai pamodināšanai

Līdz 250 luksiem liela gaismas intensitāte nodrošina dabisku pamošanos

Izvēlieties no divām dabiskām un patīkamām modināšanas skaņām

Vienkārša lietošana

Var izmantot kā naktslampiņu patīkamai lasīšanai

Maināma halogēna lampa

Pierādītas priekšrocības

Izpētes rezultāti liecina, ka lietotājiem ir vieglāk pamosties

Klīniski pierādīts, ka izstrādājums atvieglo pamošanos

100 gadus ilga Philips pieredze apgaismojuma tehnoloģijās
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Izceltie produkti

Gaisma jūs pakāpeniski pamodinās

Gaismas intensitāte pakāpeniski sāk

palielināties 30 minūtes pirms iestatītā

modināšanas laika. Gaisma tiek raidīta uz jūsu

acīm, šādi palielinot enerģijas daudzumu

ķermenī un maigi sagatavojot jūs celšanās

brīdim. Tieši tāpēc turpmāk varēsit celties ar

daudz patīkamākām sajūtām.

250 luksu gaismas intensitāte

Katras personas jutīgums pret gaismu būtiski

atšķiras. Pie lielākas gaismas intensitātes

cilvēks parasti ātrāk pilnībā pamostas. Wake-

up Light var iestatīt līdz 250 luksiem gaismas

intensitātes. Tas nodrošina, ka varēsit mosties

pie tādas gaismas intensitātes, kas jums patīk

vislabāk.

Divas dabiskas modināšanas skaņas

Iestatītajā modināšanas laikā dzirdēsit dabisku

skaņu vai izvēlēto radiostaciju. Sākumā skaņa

ir klusa, savukārt pēc 1,5 minūtēm tā būs jau

sasniegusi norādīto līmeni. Varat izvēlēties no

divām skaņām: rīta putni vai pīkstoša skaņa.

Pakāpeniski pieaugošais skaņas līmenis

nodrošinās patīkamu pamošanos, nevis

pēkšņu miega pārtraukšanu.

Naktslampiņa

20 atšķirīgi spilgtuma iestatījumi ļauj izmantot

šo ierīci kā naktslampiņu

Maināma halogēna lampa

Wake-up Light izmanto maināmu halogēnu

lampu, lai simulētu dabisku saullēktu.

Neatkarīga izpēte

Neatkarīgas izpētes* rezultāti liecina, ka 8 no

10 Wake-up Light lampas lietotājiem bija

vieglāk pamosties. MatrixLab BE, NL, D, AT,

CH 2011; n=209

Klīniski pierādīts

Klīniski pierādīts, ka gaisma cilvēku pamodina

daudz patīkamāk, kā arī uzlabo pašu procesu.

Philips pieredze

Nodrošina Philips – vairāk nekā 100 gadu

līderis gaismas terapijas tehnoloģijās.

Philips videi draudzīgs logotips

Philips videi draudzīgie produkti var samazināt

izmaksas, enerģijas patēriņu un CO2 izmešu

daudzumu. Kā? Tie nodrošina ievērojamu vides

aizsardzību vienā vai vairākās Philips

ekoloģiski galvenajās sfērās —

energoefektivitāte, iesaiņošana, bīstamas

vielas, svars, otrreizēja pārstrāde, utilizācija un

uzticamība ekspluatācijas laikā.
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Specifikācijas

Gaismas radīta labsajūta

Pakāpeniska pamodināšana

Pieaugošs signāla skaļums

Skaņa

FM radio

Modināšanas signālu skaits: 2

Drošība un noteikumi

Nav paredzēts vispārējam apgaismojumam

Lai pamostos ar gaismu

Bez UV: Bez UV

Vienkārša lietošana

Displeja spilgtuma vadība: 4 iestatījumi

Atlikšanas veids: Atlikšanas poga

Neslīdošs gumijas paliktnis

Instore demo funkcija

Uzlādē iPhone/ iPod Touch: Nē

Iespēja kontrolēt ar iPhone/ iPod App: Nē

Signāla atskaņošanas reižu skaits: 1

Skaņas atlikšanas poga: 9 minūtes

Tehniskā specifikācija

Strāvas padeve: 85 W

Spriegums: 230 V

Frekvence: 50 Hz

Izolācija: II klase (dubulta izolācija)

Spuldžu darbmūžs: paredzētais >

4000 stundas

Lampu veids: Philips halogēna spuldze 50 W,

12 V, GY6.35

Vada garums: 200 cm

Izolēta kontaktdakša: N.P.

Strāvas izejas adapteris: N.P.

Svars un izmēri

Produkta izmēri: 25,2 (augstums)x17,0

(diametrs) cm

Produkta svars: 1,45 kg

Iepakojuma izmēri (P x A x D): 19,5x30x19 cm

Iepakojuma svars: 1,7 kg

Izcelsmes valsts: Ķīna

Elektrības kontaktdakšas svars: N.P.

Dabisks apgaismojums

Spilgtuma iestatījumi: 20

Krāsaina saullēkta simulācija: Nē, tikai

dzeltens

Gaismas intensitāte: 250 luksi

Saullēkta simulēšana: 30 minūtes

Saulrieta simulācija: Nē

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

M. et al. Universiteit van Groningen, 2007
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