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Treziţi-vă natural
Proiectat pentru a vă trezi perfect

Wake-up Light vă trezeşte într-un mod natural, cu lumină care se intensifică

treptat. De acum trezirea va fi o experienţă plăcută. Utilizează un bec economic şi

designul sub formă de lampă ce se potriveşte oricărui dormitor.

Lumina vă trezeşte delicat

Lumina treptată vă pregăteşte corpul pentru trezire

Lampă economică

Intensitate lumină

Până la 300 de lucşi pentru o trezire naturală

Dovedit clinic că vă face trezirea mai plăcută

Sunete de trezire naturale

Selecţie de 4 sunete de trezire naturale şi plăcute

Treziţi-vă cu postul de radio preferat

Radio FM digital

Calitate excelentă a sunetului datorită boxei integrate

Simulare crepuscul

Adormiţi cu lumina şi sunetul reduse treptat
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Repere

Lumina vă trezeşte delicat

Lumina creşte progresiv cu 30 de minute

înainte de ora de trezire stabilită. Lumina vă

ajunge la ochi şi influenţează pozitiv hormonii

de energie, pregătind corpul pentru trezire.

Aceasta face trezirea mai plăcută.

Lampă economică

Wake-up Light este singurul simulator al

răsăritului, care utilizează un bec economic.

Consumă cu până la 24% mai puţină energie

în comparaţie cu Wake-up Light cu un bec

normal.

Intensitate lumină 300 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 300 de lucşi.

Acest lucru asigură că vă puteţi trezi cu

intensitatea luminii care se potriveşte cel mai

bine preferinţei dvs.

Dovedit clinic

S-a dovedit clinic faptul că lumina face trezirea

mai plăcută şi îmbunătăţeşte calitatea trezirii.

4 sunete de trezire naturale

La ora fixată pentru trezire, veţi auzi un sunet

natural sau postul de radio selectat. Începe în

surdină şi durează un minut şi jumătate până

atinge nivelul volumului selectat. Există patru

sunete dintre care puteţi alege: păsărele

dimineaţa în pădure, sunetul clopoţeilor

văcuţelor din Alpi, sunetul cucului şi muzică

relaxantă yoga. Sunetul care creşte gradat va

face procesul de trezire mai plăcut, asigurând

că nu veţi fi trezit niciodată brusc.

Radio FM digital

Radioul FM digital integrat vă permite să vă

treziţi cu melodiile dvs. preferate sau postul de

ştiri în fiecare zi. Este suficient să selectaţi

postul de radio şi, la ora fixată pentru trezire,

acesta va porni, la început încet, crescând

gradat timp de 90 de secunde până la nivelul

de volum selectat.

Calitate excelentă a sunetului

Difuzorul din această lampă Wake-up Light

este susţinut de o boxă integrată, ce asigură o

calitate excelentă a sunetului când ascultaţi

radio FM sau când vă treziţi cu sunetele

naturale de trezire.

Simulare crepuscul

Reducerea treptată a luminii şi a sunetului vă

ajută să adormiţi. Puteţi seta durata preferată

pentru simularea crepusculului.
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Specificaţii

Uşor de utilizat

Picioare anti-alunecare din cauciuc

Funcţie de test alarmă

Buton de amânare pentru sunet: 9 minute

Dimensiuni compacte: Este necesar un spaţiu

restrâns pe noptieră (14x19,5 cm)

Funcţie pentru pană de curent: 5 minute

Lumină

Funcţie pentru lumină pornită/oprită

Proces de simulare a răsăritului (0-:

30 minute

Reducere a intensităţii luminii: 0 - 300 lucşi

la 40 - 50 cm

Simulare crepuscul

Sunet

Radio FM digital

Funcţie pentru oprirea sunetului: Opţiune

pentru a opri imediat sunetul

Boxă premium: Boxă integrară

Numărul de sunete de trezire: 4

Afişaj

Controlul luminozităţii afişajului: 4 setări

Afişaj ascuns cu LED-uri: Afişaj invizibil

proiectat pe produs

Specificaţii tehnice

Alimentare: 26 W

Tensiune: 230 V

Frecvenţă: 50 Hz

Lungime cablu: 200 cm

Tipuri de lămpi: Bec economic Philips

Izolaţie: Class II (izolaţie dublă)

Durata de viaţă a lămpilor: aşteptat >6.000

ore

Siguranţă

Fără UV: Fără radiaţii UV

Date logistice

Ţara de origine: China

Cod CTV: 884348001

Greutate şi dimensiuni

Dimensiuni produs: 14 x 19,5 x 23 (A x L x

H) cm

Greutate produs: 1,3 kg

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

M. et al. Universiteit van Groningen, 2007
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