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Våkne naturlig
med et Wake-up Light som vekker deg gradvis

Wake-up Light bruker en unik kombinasjon av lysterapi og lyd for å vekke deg på

en forsiktig og naturlig måte slik at du er klar for dagen. Fra nå av vil det være

behagelig å våkne.

Lys og lyd som øker i styrke, vekker deg gradvis

Mykt lys som øker i styrke, vekker deg gradvis

Opptil 250 lux for naturlig oppvåkning

Velg mellom 2 naturlige og behagelige oppvåkningslyder

Lett å bruke

Kan brukes som nattbordlampe for komfortabel lesing

Halogenlyskilde som kan byttes

Beviste fordeler

Forskning viser at brukerne synes det er lettere å stå opp

Klinisk bevist å gjøre oppvåkningen mer behagelig

100 år med Philips-ekspertise innen lysteknologi



Wake-up Light HF3470/01

Høydepunkter

Lys som vekker deg gradvis

Oppvåkningslyset øker gradvis i intensitet i 30

minutter før den angitte alarmtiden. Lyset faller

på øynene og øker energinivået i kroppen, slik

at kroppen skånsomt forberedes på å våkne.

Dette gjør det mye mer behagelig å våkne opp.

250 lux lysintensitet

Lyssensitiviteten varierer mye fra person til

person. Vanligvis trenger en person mindre tid

på å bli helt våken ved bruk av en høyere

lysintensitet. Lysintensiteten til Wake-up Light

kan settes til opptil 250 lux. Det gjør at du kan

være sikker på å våkne til den lysintensiteten

som passer deg best.

2 naturlige oppvåkningslyder

På det angitte oppvåkningstidspunktet hører du

en naturlig lyd eller den valgte radiostasjonen.

Den begynner i det stille og bruker halvannet

minutt for å nå det volumet du har angitt. Du

kan velge mellom to lyder: morgenfugler og

pipelyd. Den gradvis økende lyden gjør

oppvåkningsprosessen enda mer behagelig, og

den sørger for at du aldri bråvåkner.

Nattbordlampe

Opptil 20 forskjellige innstillinger for lysstyrke

gjør at du kan bruke den som nattbordlampe

Halogenlyskilde som kan byttes

Wake-up Light bruker en halogenpære for

simulering av naturlig soloppgang.

Uavhengig forskning

Uavhengig forskning* viser at 8 av 10 Wake-up

Light-brukere synes det er lettere å stå opp.

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

Klinisk bevist

Det er klinisk bevist at lys gjør oppvåkningen

mer behagelig, og at det forbedrer kvaliteten

på oppvåkningen.

Philips-ekspertise

Levert av Philips, som i over 100 år har vært

ledende innen teknologi for lysterapi.

Philips' grønne logo

Philips' grønne produkter kan redusere

kostnader, energiforbruk og CO2-utslipp.

Hvordan? De tilbyr en betydelig

miljøforbedring på ett eller flere av de grønne

nøkkelområdene til Philips – energieffektivitet,

emballasje, farlige stoffer, vekt, resirkulering og

kassering og livstidspålitelighet.
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Spesifikasjoner

Velvære med lys

Våkne opp gradvis

Bli mer våken

Lyd

Digital FM-radio

Antall oppvåkningslyder: 2

Lett å bruke

Kontroll for lysstyrke på skjermen:

4 innstillinger

Snooze-type:: Snooze-knapp

Sklisikre gummiføtter

Demofunksjon i butikk

Lader iPhone/iPod Touch: Nei

Styres av iPhone/iPod-app: Nei

Antall vekketider: 1

Slumre-knapp for lyd: 9 minutt(er)

Sikkerhet

UV-fri: UV-fri

Tekniske spesifikasjoner

Drift: 85 W

Spenning: 230 V

Frekvens: 50 Hz

Isolasjon: Klasse II (dobbel isolasjon)

Levetid for lamper: forventet > 4000 timer

Type lamper: Philips-halogenpære 100 W,

12 V, GY6.35

Ledningslengde: 200 cm

Isoleringsstrømkontakt: i/t

Utgangseffektadapter: i/t

Mål og vekt

Produktmål: 25,2 (høyde) x 17,0 (diameter) cm

Produktvekt: 1,45 kg

Mål for esken (B x H D): 19,5 x 30 x 19

(B x H x D) cm

Vekt for esken: 1,7 kg

Opprinnelsesland: Kina

Vekt på strømkontakt: i/t

Naturlig lys

Innstillinger for lysstyrke: 20

Farget simulering av soloppgang: Nei, vanlig

gul

Lysintensitet: 250 Lux

Prosess for soloppgangssimulering:

30 minutter

Simulerer solnedgang: Nei

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

M. et al. University of Groningen, 2007
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