
 

Wake-Up Light - gør det
mere behageligt at vågne

 
Vågn mere udhvilet og mindre
stresset

2 vækkelyde inspireret af
naturen

FM-radio og sengelampe

 

HF3505/01 Der findes en bedre måde at vågne på
Philips Wake-up Light - din egen solopgang

I den lange vinterperiode i Norden er det mørkt, når vi vågner, og mørkt, når vi

kommer hjem. Det kan føles unaturligt at blive vækket af en kimende alarm i

mørket, så det er ikke så underligt, at vi bliver stressede og kommer i dårligt humør.

Med Philips Wake-up Light vækkes du gradvist af et lys, som langsomt bliver

kraftigere. Denne model har desuden to vækkelyde, som afslutter vækningen, når

rummet er fuldt oplyst. Du vågner af dig selv og er mere udhvilet og mindre

stresset. Ved at blive vækket af lys får du en bedre start på morgenen og mere

energi resten af dagen.

Naturligt lys vækker dig gradvist

Solopgangssimulering vækker dig gradvist

Natlampe med 10 lysindstillinger

Farve på solopgang: Klar gul

Naturlige lyde vækker dig blidt

Vælg mellem 2 forskellige naturlige opvågningslyde

Naturligt designet med dig i centrum

4 lysstyrkeniveauer for display - juster dem, så de passer dig

Snooze-funktion

Den naturlige virkning er bevist

Udviklet af Philips, eksperter i lys gennem over 100 år.

Det eneste Wake-up Light med klinisk bevist effekt
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Vigtigste nyheder

2 naturlige lyde

Ved dit indstillede vækketidspunkt afspilles en

naturlig lyd for at fuldføre opvågningsprocessen

og sikre, at du er vågen.

Den valgte lyd stiger gradvist i lydstyrke til dit

valgte niveau inden for halvandet minut. Der er

to naturlige fuglelyde at vælge imellem.

Natlampe

Lysfølsomheden er forskellig fra person til

person. Generelt behøver en person mindre tid

til at vågne helt ved højere lysintensitet. De 10

indstillinger for lysintensitet i Wake-up Light

kan tilpasses den enkelte og indstilles til helt

op til 200 lux.

Vågn mere udhvilet og mindre stresset

Philips' erfaring med lys startede med den

allerførste glødelampe. Philips Lysterapi er en

række innovative produkter, som er baseret på

vores mange års erfaring med lys og sundhed. I

dag er vi markedsledende i Norden inden for

lysterapi og har en markedsandel på 90 %.

Philips' innovation EnergyUp er baseret på

vores mange års erfaring som førende aktør

inden for belysning, sygepleje og

forbrugerteknik.

Lys; gul (1)

Lyset for simulering af solopgang bevæger sig

fra gul til klar gul.

Bevist af forskere

For øjeblikket er Philips Wake-up Light det

eneste, som videnskabeligt er bevist til at

fungere. For at gøre Wake-up Light til det bedst

mulige produkt, som virkelig vækker dig

naturligt og giver dig energi, har vi udført en

mængde klinisk forskning. Denne forskning

blev udført af uafhængige videnskabsfaciliteter

for at undersøge og påvise virkningerne ved

Wake-up Light på den samlede

opvågningsoplevelse. Således har vi bl. a.

påvist, at Philips Wake-up Light ikke kun

vækker dig mere naturligt, men også giver dig

mere energi, og at den forbedrer dit humør om

morgenen.

Snooze-funktion

Lyden stopper, når du trykker på toppen af

produktet. Efter 9 minutter vil lyden blive

afspillet igen.

Simulering af solopgang

Inspireret af naturens solopgang øges lyset

gradvist inden for 30 minutter, indtil rummet er

fyldt med stærkt gult lys. Denne proces med

gradvist at øge lyset stimulerer kroppen til at

vågne naturligt. Når lyset har fyldt rummet,

afspilles den naturlige lyd, du har valgt fuldføre

opvågningsoplevelsen med, så du er klar til

den kommende dag.

4 lysstyrkeniveauer for display

Displayets lysstyrke kan skifte mellem høj,

medium, lav og meget lav eller ingen.

Philips' grønne logo

Philips' grønne produkter reducerer

omkostninger, energiforbrug og CO2-

udledning. Hvordan? De tilbyder en markant

miljømæssig forbedring på et eller flere af

Philips' grønne fokusområder -

energieffektivitet, emballage, farlige stoffer,

vægt, genbrug og bortskaffelse samt garanteret

lang levetid.
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Specifikationer

Nem at anvende

Skridsikre gummifødder

Snooze type: Tryk på toppen for at aktivere

snooze

Lystyrkekontrol i display: 4 indstillinger

Demofunktion i butikken

Antal alarmtider: 1

Oplader iPhone/iPod Touch: Nej

Snooze-varighed: 9 minutter

Betjenes med iPhone-app: Nej

Logistiske data

Oprindelsesland: Kina

CTV-kode (EUR | US): 8843350001 |

884350060

Lyd

Antal opvågningslyde: 2

Musik fra smartphone/iPod: Nej

FM-radio

Velvære med lys

Øg energien om morgenen

Vågn gradvist med lys

Naturligt lys

Indstilling af lysstyrke: 10

Lysintensitet: 200 lux

En proces, der simulerer en solopgang: 30

minutter

Farver i simulering af solopgang: Klar gul

Fald i søvn-funktion: Nej

Tekniske

Kassens mål (BxHxD): H 200 x B 200 x D 130

mm

Kassens vægt: 600 gram

Ledningslængde EU/USA: 150/180 cm

Frekvens: 50/60 Hz

Isoleret enhed: Klasse III

Isoleret strømstik: Klasse II (dobbelt isoleret)

Strømindtag: 7,5 W

Strømadapter: 5,4 W

Produktets mål: H 180 mm x B 180 mm x D 115

mm

Vægt: 290 gram

Udskiftelig pære: Nej

Pæretype: Liteon SMD LED-pære

Spænding: 100/240 V

Sikkerhed og regler

Ikke til generel belysning: Ikke til generel

belysning

Vågn op med lys: Vågn op med lys

UV-fri: UV-fri

 

© 2020 Koninklijke Philips N.V.

Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden

varsel. Varemærker tilhører

Koninklijke Philips N.V. eller deres

respektive ejere.

Udgivelsesdato

2020‑07‑22

Version: 12.1.1

12 NC: 8843 505 01090

EAN: 08 71010 36390 15

www.philips.com

http://www.philips.com/

