
Prebúdzacie svetlo

HF3470

Prirodzené zobúdzanie
Zobudí vás postupne pomocou svetla

Prebúdzacie svetlo využíva jedinečnú kombináciu svetla a zvuku, aby vás zobudilo

nenásilným a prirodzeným spôsobom – aby ste do dňa vykročili v tej správnej

nálade. Zobúdzanie bude odteraz príjemným zážitkom.

Jemne silnejúce svetlo a zvuk vás postupne zobudia

Jemne silnejúce svetlo vás postupne zobudí

Až 250 luxov pre prirodzené zobúdzanie

Výber z 2 prirodzených a príjemných zvukov na prebudenie

Jednoduché používanie

Možno používať ako lampu na nočný stolík umožňujúci príjemné čítanie

Vymeniteľná halogénová žiarivka

Preukázané blahodarné účinky

Výskum preukázal, že používateľom sa vstáva ľahšie

Klinicky overený spôsob na príjemnejšie zobúdzanie

100 rokov odborných skúseností spoločnosti Philips vo svetelných technológiách
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Hlavné prvky

Postupné zobudenie svetlom

Svetelná intenzita sa postupne zvyšuje v

priebehu 30 minút pred nastaveným časom

prebúdzania. Svetlo dopadá na vaše oči a

postupne zvyšuje hladinu energie vo vašom

tele a jemne ho pripravuje na prebudenie. Tým

sa zo vstávania stáva príjemnejší zážitok.

Svetelná intenzita 250 luxov

Citlivosť na svetlo je u každého človeka iná.

Všeobecne platí, že čím vyššia je intenzita

svetla, tým menej času potrebujete na úplné

zobudenie. Svetelná intenzita prebúdzacieho

svetla sa dá nastaviť až na 250 luxov. Tým je

zaručené, že sa zobudíte na svetelnú intenzitu,

ktorá najlepšie vyhovuje vašim osobným

požiadavkám.

2 prírodné zvuky prebúdzania

Pri prebúdzaní môžete počúvať prírodné zvuky

alebo zvolenú rozhlasovú stanicu. Začínajú

potichu a v priebehu minúty a pol dosiahnu

nastavenú úroveň hlasitosti. Na výber máte z

dvoch zvukov: ranné vtáky a zvuk pípania.

Postupne silnejúci zvuk sa postará o ešte

príjemnejší priebeh prebúdzania a zaručí, že sa

nikdy nezobudíte s nepríjemným pocitom.

Lampa na nočný stolík

20 nastavení jasu, vďaka čomu možno výrobok

používať ako lampu na nočný stolík

Vymeniteľná halogénová žiarivka

Prebúdzacie svetlo používa vymeniteľnú

halogénovú žiarivku, pomocou ktorej simuluje

prirodzený východ slnka.

Nezávislý výskum

Nezávislý výskum* preukázal, že 8 z 10

používateľom prebúdzacieho svetla sa vstáva

ľahšie. MatrixLab BE, NL, D, AT, CH 2011;

n=209

Klinicky overené

Bolo klinicky preukázané, že prebúdzanie

svetlom je oveľa príjemnejšie a zvyšuje kvalitu

prebúdzania.

Odborné skúsenosti spoločnosti Philips

To vám prináša spoločnosť Philips, ktorá má

viac ako 100 rokov vedúce postavenie vo

svetelných technológiách.
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Technické údaje

Pocit pohody vďaka svetlu

Postupné prebúdzanie

Vyššia bdelosť

Príjemné svetlo

Proces simulácie východu slnka: 30 minút

Nastavenie jasu: 20

Tlmenie intenzity svetla: Áno, 20 úrovní

Intenzita svetla: 0 – 250 luxov vo vzdialenosti

40 – 50 cm

Vymeniteľná žiarivka

Zvuk

Digitálne FM rádio

Počet zvukov prebúdzania: 2

Jednoduché používanie

Ovládanie jasu displeja: 4 nastavenia

Tlačidlo Zap./Vyp.

Počet časov budenia: 1

Tlačidlo driemania pre zvuk: 9 minúta(y)

Typ driemania: Tlačidlo driemania

Funkcia záložnej dodávky elektrickej energie:

15 minúta(y)

Protisklzové gumené nožičky

Funkcia prezentácie v obchode

Bezpečnosť

Bez UV žiarenia: Bez UV žiarenia

Technické špecifikácie

Príkon: 85 W

Napätie: 230 V

Frekvencia: 50 Hz

Izolácia: Trieda II (dvojitá izolácia)

Životnosť žiariviek: očakávaná > 4000 hodín

Typ žiariviek: Halogénová žiarivka Philips

100 W, 12 V, GY6.35

Dĺžka kábla: 200 cm

Hmotnosť a rozmery

Rozmery produktu: 25,2 (výška) x 17,0

(priemer) cm

Hmotnosť výrobku: 1,45 kg

Rozmery škatule (Š x V x H): 19,5 x 30 x 19 (Š

x V x H)

Hmotnosť škatule: 1,7 kg

Logistické údaje

Krajina pôvodu: Čína

CTV kód: 8843467001

* Norden, M.J. a kol. Acta Psychiatr Scand, 1993; Gordijn,

M. a kol. Universiteit van Groningen, 2007
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