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Prirodzené zobúdzanie
Navrhnuté pre úplne prirodzené zobudenie

Prebúdzacie svetlo vás zobudí prirodzeným spôsobom postupným zosilňovaním

svetla. Odteraz bude zobúdzanie príjemným zážitkom. Využíva energeticky

úspornú žiarivku a dizajn v tvare lampy je vhodný do každej spálne.

Príjemné zobudenie svetlom

Svetlo s postupne sa zvyšujúcou intenzitou pripraví vaše telo na prebudenie

Energeticky úsporná žiarivka

Intenzita svetla

Až 300 luxov pre prirodzené zobúdzanie

Klinicky overený spôsob na príjemnejšie zobúdzanie

Prírodné zvuky prebúdzania

Výber zo 4 prirodzených a príjemných zvukov na prebudenie

Zobuďte sa na melódie svojej obľúbenej rozhlasovej stanice

Digitálne FM rádio

Vynikajúca kvalita zvuku vďaka vstavanému reproduktoru

Simulácia stmievania

Odplávajte do ríše snov s postupným stmievaním svetla a príjemným zvukom
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Hlavné prvky

Príjemné zobudenie svetlom

Svetelná intenzita sa postupne zvyšuje v

priebehu 30 minút pred nastaveným časom

prebúdzania. Svetlo dopadá na Vaše oči a

pozitívne vplýva na Vaše energetické hormóny

a pripravuje Vaše telo na prebudenie. Tým sa

zo vstávania stáva príjemnejší zážitok.

Energeticky úsporná žiarivka

Prebúdzacie svetlo je jediným simulátorom

úsvitu, ktorý využíva energeticky úspornú

žiarivku. Spotrebuje o 24 % menej energie

v porovnaní s prebúdzacím svetlom s bežnou

žiarovkou.

Svetelná intenzita s hodnotou 300 luxov

Citlivosť na svetlo je u každého človeka iná,

preto vo všeobecnosti platí, že čím vyššia je

intenzita svetla, tým menej času potrebujete

na úplné zobudenie. Svetelná intenzita

prebúdzacieho svetla sa dá nastaviť až na 300

luxov. Tým je zaručené, že sa zobudíte na

svetelnú intenzitu, ktorá najlepšie vyhovuje

Vašim osobným požiadavkám.

Klinicky overené

Bolo klinicky preukázané, že prebúdzanie

svetlom je oveľa príjemnejšie a zvyšuje kvalitu

prebúdzania.

4 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

štyri zvuky: ranný spev vtákov v lese, bučanie

alpských kráv, hlas kukučky a relaxačnú hudbu

pre jogu. Postupne silnejúci zvuk sa postará o

ešte príjemnejší priebeh prebúdzania a zaručí,

že sa nikdy nezobudíte s nepríjemným

pocitom.

Digitálne FM rádio

Vstavané digitálne rádio FM vám umožňuje

prebúdzať sa na obľúbené skladby alebo

správy obľúbenej stanice rádia. Len si zvoľte

obľúbenú stanicu rádia a v nastavenom čase

prebúdzania sa začne vysielať, najskôr jemne

a počas 90 sekúnd stále ráznejšie až na

zvolenú úroveň hlasitosti.

Vynikajúca kvalita zvuku

Reproduktor v tomto prebúdzacom svetle má

ako podporu integrovanú ozvučnicu, ktorá zaistí

vynikajúcu kvalitu zvuku, či už počúvate rádio

FM alebo sa prebúdzate na prírodné zvuky

prebúdzania.

Simulácia stmievania

Postupne silnejúce svetlo a zvuk vám pomôžu

zaspať. Trvanie simulácie stmievania môžete

nastaviť na preferovaný čas.
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Technické údaje

Jednoduché používanie

Protisklzové gumené nožičky

Funkcia testu budíka

Tlačidlo driemania pre zvuk: 9 minúta(y)

Kompaktná veľkosť: Vyžaduje len malý

priestor na nočnom stolíku (14 x 19,5 cm)

Funkcia záložnej dodávky elektrickej energie:

5 minúta(y)

Svetlo

Funkcia zapnutia/vypnutia svetla

Proces simulácie východu slnka (0-:

30 minúta(y)

Tlmenie intenzity svetla: 0 – 300 luxov vo

vzdialenosti 40 – 50 cm

Simulácia stmievania

Zvuk

Digitálne FM rádio

Funkcia vypnutia zvuku: Možnosť okamžitého

stlmenia zvuku

Prvotriedna kvalita zvuku: Integrovaná

ozvučnica

Počet zvukov prebúdzania: 4

Displej

Ovládanie jasu displeja: 4 nastavenia

Skrytý LED displej: Neviditeľný displej

premietaný na zariadenie

Technické špecifikácie

Príkon: 26 W

Napätie: 230 V

Frekvencia: 50 Hz

Dĺžka kábla: 200 cm

Typ žiariviek: Energeticky úsporná žiarivka

Philips

Izolácia: Trieda II (dvojitá izolácia)

Životnosť žiariviek: očakávaná > 6000 hodín

Bezpečnosť

Bez UV žiarenia: Bez UV žiarenia

Logistické údaje

Krajina pôvodu: Čína

CTV kód: 884348001

Hmotnosť a rozmery

Rozmery produktu: 14 x 19,5 x 23 (H x Š x

V) cm

Hmotnosť výrobku: 1,3 kg

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

M. a kol. Universiteit van Groningen, 2007
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