
Wake-up Light

HF3470

Treziţi-vă natural
Vă trezeşte în mod treptat, cu ajutorul luminii

Wake-up Light utilizează o combinaţie unică de lumină şi sunet pentru a vă trezi

într-un mod delicat şi natural, astfel încât să fiţi pregătiţi pentru ziua ce urmează.

De acum trezirea va fi o experienţă plăcută.

Lumina şi sunetul care se pornesc uşor vă trezesc treptat

Intensificarea luminii blânde vă trezeşte treptat

Până la 250 de lucşi pentru o trezire naturală

Selecţie de 2 sunete de trezire naturale şi plăcute

Uşor de utilizat

Poate fi utilizată ca lampă de noptieră pentru un citit plăcut

bec cu halogen înlocuibil

Avantaje dovedite

Cercetările arată că utilizatorilor li se pare mai uşor să se dea jos din pat

Dovedit clinic că vă face trezirea mai plăcută

100 de experienţă Philips în domeniul tehnologiei luminii



Wake-up Light HF3470/01

Repere

Lumina vă trezeşte treptat

Lumina se intensifică progresiv cu 30 de

minute înainte de ora de trezire stabilită.

Lumina vă ajunge la ochi şi vă sporeşte nivelul

energiei din corp, pregătindu-vă în mod delicat

corpul pentru trezire. Aceasta face trezirea mai

plăcută.

Intensitate a luminii de 250 de lucşi

Sensibilitatea la lumină diferă mult de la o

persoană la alta. În general, dacă se utilizează

o intensitate mai mare a luminii, o persoană

are nevoie de mai puţin timp pentru a se trezi

complet. Intensitatea luminii lămpii Wake-up

light poate fi setată la până la 250 de lucşi.

Acest lucru asigură că vă puteţi trezi cu

intensitatea luminii care se potriveşte cel mai

bine preferinţei dvs.

2 sunete de trezire naturale

La ora stabilită pentru trezire, veţi începe să

auziţi un sunet natural sau postul radio

selectat. Începe în surdină şi durează un minut

şi jumătate până atinge nivelul volumului

selectat. Există două sunete dintre care puteţi

alege: păsărele dimineaţa în pădure şi bip.

Sunetul care se intensifică treptat va face

procesul de trezire mai plăcut, asigurând faptul

că nu sunteţi niciodată trezit brusc.

Lampă de noptieră

Cele 20 de setări de luminozitate diferite

permit utilizarea produsului ca lampă de

noptieră

bec cu halogen înlocuibil

Wake-up Light utilizează un bec cu halogen

înlocuibil pentru simularea răsăritului natural.

Cercetări independente

Cercetări independente* arată că la 8 dintre 10

utilizatori de Wake-up Light li se pare mai uşor

să se dea jos din pat. MatrixLab BE, NL, D, AT,

CH 2011; n=209

Dovedit clinic

S-a dovedit clinic faptul că lumina face trezirea

mai plăcută şi îmbunătăţeşte calitatea trezirii.

Experienţa Philips

Oferită de Philips, care este de peste 100 de

ani în fruntea tehnologiei luminii.
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Specificaţii

Stare de bine prin lumină

Trezire treptată

O minte mai limpede

Lumină reconfortantă

Proces de simulare a răsăritului: 30 de minute

Setări luminozitate: 20

Reducere a intensităţii luminii: Da, 20 de

niveluri

Intensitate lumină: 0 - 250 lucşi la 40 - 50

cm

Lampă care poate fi înlocuită

Sunet

Radio FM digital

Numărul de sunete de trezire: 2

Uşor de utilizat

Controlul luminozităţii afişajului: 4 setări

Butonul Pornit/Oprit

Numărul de ore de alarmă: 1

Buton de amânare pentru sunet: 9 minute

Tip de snooze: Buton Snooze

Funcţie pentru pană de curent: 15 minute

Picioare anti-alunecare din cauciuc

Funcţie de verificare în magazin

Siguranţă

Fără UV: Fără UV

Specificaţii tehnice

Alimentare: 85 W

Tensiune: 230 V

Frecvenţă: 50 Hz

Izolaţie: Class II (izolaţie dublă)

Durata de viaţă a lămpilor: preconizată >

4000 ore

Tipuri de lămpi: Lampă Philips cu halogen 100

W, 12 V, GY6.35

Lungime cablu: 200 cm

Greutate şi dimensiuni

Dimensiuni produs: 25,2 (înălţime) x 17,0

(diametru) cm

Greutate produs: 1,45 kg

Dimensiuni carcasă (lxÎxA): 19,5 x 30 x 19

(lxÎxA) cm

Greutatea cutiei: 1,7 kg

Date logistice

Ţara de origine: China

Cod CTV: 8843467001

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

M. et al. Universiteit van Groningen, 2007

© 2019 Koninklijke Philips N.V.

Toate drepturile rezervate.

Specificaţiile pot fi modificate fără

preaviz. Mărcile comerciale sunt

proprietatea Koninklijke Philips N.V.

sau a deţinătorilor lor legali.

Data apariţiei

2019‑07‑03

Versiune: 9.1.1

www.philips.com

http://www.philips.com/

