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HF3485/01 Herää luonnollisesti
Wake-up Light -herätysvalo herättää sinut vähitellen

Wake-up Light perustuu ainutlaatuiseen valon ja äänen yhdistelmään. Se herättää

sinut hellävaraisesti ja luonnollisesti niin, että olet valmis uuteen päivään.

Lisäämällä ääniä ja musiikkia USB-liitännän avulla voit tehdä

heräämiskokemuksestasi juuri sellaisen kuin haluat.

Kirkastuva valo ja voimistuva ääni herättää vähitellen

Pehmeästi kirkastuva valo herättää vähitellen

250 luksin valoteho luonnolliseen herätykseen

4 luonnollista ja miellyttävää herätysääntä

Lisää ääniä ja musiikkia USB:n avulla

Nukahda luonnollisesti

Nukahda vähitellen himmenevään valoon ja hiljenevää ääneen

Helppokäyttöinen

Smart snooze - ota torkkutoiminto käyttöön koskettamalla mitä tahansa kohtaa

laitteessa

Voidaan käyttää lukulamppuna yöpöydällä

Vaihdettava halogeenilamppu

Hyödyt on todistettu

Tutkimukset osoittavat, että käyttäjien on helpompi herätä

Kliinisesti todistettu lempeämpi herätys

100 vuotta Philipsin valotekniikka-asiantuntemusta
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Kohokohdat

Valo herättää vähitellen

Wake-up Lightin valo kirkastuu vähitellen

asetettua heräämisaikaa edeltävän puolen

tunnin aikana. Silmiisi osuva valo parantaa

energiatasoasi ja valmistaa kehosi

hellävaraisesti heräämiseen. Tämä saa

heräämisen tuntumaan miellyttävämmältä.

250 luksin valoteho

Ihmisten valoherkkyys vaihtelee. Yleensä

ihmiset tarvitsevat vähemmän aikaa

heräämiseen, jos valotehotaso on korkea.

Wake-up Lightin valotehotaso voidaan asettaa

enimmillään 250 luksiin. Tällä varmistetaan,

että voit herätä juuri sinulle sopivimpaan

valotehoon.

4 luonnollista herätysääntä

Asetettuna herätysaikanasi alat kuulla luonnon

ääniä tai valitsemasi radiokanavan. Ääni

voimistuu vähitellen puolessatoista minuutissa

valitsemaasi voimakkuustasoon. Valittavissa

on neljä ääntä: linnut metsässä, vuorilla

laiduntavat lehmät, kukon kieunta tai

rentouttava joogamusiikki. Asteittain

voimistuva ääni tekee heräämisestä vieläkin

miellyttävämpää, sen ansiosta et herää

koskaan epämiellyttävän äkillisesti.

Lisää ääniä ja musiikkia USB:n avulla

Halutessasi voit herätä uuteen herätysääneen

joka päivä. Voit ladata erityisesti laitetta varten

suunniteltuja herätyskappaleita osoitteessa

www.philips.com ja tallentaa ne USB-

muistitikullesi. Kun liität USB-muistitikkusi

Wake-up Lightiin, voit valita mielikappaleesi

muistitikulta herätysääneksi. Wake-up Lightilla

voit myös kuunnella omia MP3-tiedostojasi

USB-muistitikun avulla.

Nukahda luonnollisesti

Vähitellen himmenevä valo ja hiljenevä ääni

helpottavat nukahtamista. Voit itse määrittää

himmennystoiminnon keston.

Edistyksellinen torkkutoiminto

Jos haluat ottaa Wake-up Lightin

torkkutoiminnon käyttöön, napauta mitä

tahansa kohtaa laitteessa. 9 minuutin kuluttua

herätysääni alkaa taas kuulua.

Lukulamppu

Laitteen jopa 20 kirkkausasetuksen ansiosta

voit käyttää sitä lukulamppuna yöpöydällä

Vaihdettava halogeenilamppu

Wake-up Lightissa on vaihdettava

halogeenilamppu ja sillä simuloidaan

auringonnousua.

Riippumaton tutkimus

Riippumaton tutkimus* osoittaa, että 8 10:stä

Wake-up Lightin käyttäjästä koki heräämisen

helpommaksi. MatrixLab BE, NL, D, AT, CH

2011; n=209

Kliinisesti tutkittu

Kliinisissä tutkimuksissa on todettu, että valo

herättää lempeämmin ja parantaa heräämisen

laatua.
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Tekniset tiedot

Hyvinvointia valolla

Herää vähitellen

Lisää vireyttä

Nukahda luonnollisesti

Ääni

FM-radio

Herätysäänten lukumäärä: 4

USB-paikka

Turvallisuus ja määräykset

Ei sovellu yleisvalaisuun

Valoherätykseen

Ei UV-säteilyä: Ei UV-säteilyä

Helppokäyttöinen

Näytön kirkkauden säätö: 4 asetusta

Torkkutoiminnon tyyppi:: Edistyksellinen

torkkutoiminto

Luisumista estävät kumijalat

Myymälän demo-toiminto

Lataa iPhonen / iPod Touchin: ei

Ohjaus iPhone / iPod App -sovelluksella: ei

Herätysaikojen lukumäärä: 2

Äänen torkkukytkin: 9 minuuttia

Tekniset tiedot

Virta: 85 W

Jännite: 230 V

Taajuus: 50 Hz

Lämmöneristys: II-luokka (kaksoiseristetty)

Lamppujen käyttöikä: >4000 tuntia (odotettu)

Lamppujen tyyppi: Philips-halogeenilamppu:

100 W, 12 V, GY6.35

Johdon pituus: 200 cm

Eristetty pistotulppa: n/a

Virtasovitin: n/a

Paino ja mitat

Tuotteen mitat: 25,2 (korkeus) x 17,0

(halkaisija) cm

Laitteen paino: 1,45 kg

Pakkauksen mitat (LxKxS): 19,5 x 30 x 19 (L x

K x S) cm

Pakkauksen paino: 1,7 kg

Alkuperämaa: Kiina

Pistotulpan paino: n/a

Luonnollinen valo

Kirkkausasetukset: 20

Värillinen auringonnoususimulaatio: Ei,

yksivärinen keltainen

Valaistusvoimakkuus: 250 luksia

Auringon nousua jäljittelevä toiminto:

säädettävissä, 20–40 minuuttia

Auringonlaskusimulaatio

* * Testattu Alankomaissa ja Ranskassa vuonna 2009

(Blauw Research), kohderyhmä 477 henkeä

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

M. et al. Universiteit van Groningen, 2007
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