
Wake-up Light -
vakna mer behagligt

 
Vakna mer utvilad, mindre
stressad

Två naturliga väckningsljud

FM-radio och sängbelysning

 

HF3506/05

Det finns ett bättre sätt att vakna
Philips Wake-up Light - din egen soluppgång

Under den långa vinterperioden i Norden är det mörkt när vi vaknar och mörkt när

vi kommer hem. Det kan kännas onaturligt, eller direkt obehagligt, att vakna i

mörkret till ett ringande alarm. Det är inte så konstigt att vi blir stressade och på

dåligt humör. Med Philips WakeUp Lights vaknar du successivt av ett långsamt

stigande ljus. Du vaknar av dig själv på ett behagligt sätt, mer utvilad och mindre

stressad. Denna modell har även två naturliga väckningsljud, som slutför

väckningen när rummet fyllts av ljus.

Vakna successivt att ett långsamt stigande ljus

Philips Wake-Up Lights - Simulerad soluppgång

Sängbelysning med 10 ljusinställningar

Soluppgångens färgflöde: klargult

Du väcks varsamt av naturliga ljud

Välj mellan 2 olika väckningsljud (fågelkvitter)

Smälter naturligt in i miljön

Snooze-funktion

4 ljusstyrkenivåer för skärm, kan justeras efter dina önskemål

Det är bevisat att det fungerar

Utvecklad av Philips, experter på belysning i över 100 år.

Den enda Wake-up Light vars funktion är kliniskt bevisad
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Funktioner

Utvecklad av Philips

Philips grundades för över 100 år sedan som

ett företag som tillverkade och sålde

glödlampor. Under 100 år växte Philips till ett

globalt företag som presenterade innovation

inom massvis med olika områden. Belysning

kan än idag ses som Philips själ och hjärta,

och Wake-Up Light för arvet vidare genom att

bygga på kunskapen och expertisen hos

världens mest kända belysningsexpert.

Bevisat av forskare

För närvarande är Philips Wake-up Light den

enda enhet vars funktion är kliniskt bevisad. Vi

har utfört en hel del kliniska studier för att göra

Wake-up Light så bra som möjligt så att du

verkligen väcks naturligt och med energi.

Studierna har genomförts i oberoende kliniska

anläggningar där Wake-up Lights effekter på

uppvaknandeupplevelsen har studerats och

bevisats. På så sätt har vi bland annat kunnat

bevisa att Philips Wake-up Light inte bara

väcker dig mer naturligt, utan att den även ger

dig mer energi och förbättrar ditt morgonhumör.

Simulerad soluppgång

Ljuset ökar gradvis under 30 minuter, precis

som vid en riktig soluppgång tills rummet är

fyllt med ett klart gult ljus. Processen med ett

allt starkare ljus får kroppen att vakna naturligt.

När ljuset har fyllt hela rummet, kompletterat

med de naturliga ljud som du har valt,

fulländas uppvakningsprocessen och du

kommer att vara redo för dagen som ligger

framför dig.

2 väckningsljud inspirerade av naturen

Vid den väckningstid du har ställt in spelas ett

naturligt väckningsljud upp, vilket avslutar

väckningen och gör att du vaknar helt. Volymen

på det valda ljudet ökar gradvis till den nivå du

har valt inom 1,5 minut. Du kan välja mellan

två olika fågelljud.

Sängbelysning

Olika personer är olika känsliga mot ljus. I

allmänhet behöver vi mindre tid på oss att bli

klarvakna om vi använder en högre

ljusintensitet. De 10 olika inställningarna för

ljusintensitet i Wake-up Light kan anpassas

och till och med ställas in på upp till 200 lux.

Ljus; Gul (1)

Ljuset av soluppgångssimuleringen flödar från

gult till klargult.

Snooze-funktion

Ljudet stängs av när du knackar på den övre

delen av produkten. Efter 9 minuter börjar

ljudet varsamt spelas upp igen.

4 ljusstyrkenivåer för skärm

Skärmens ljusstyrkenivå kan ändras från hög

till medel, låg och mycket låg.
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Specifikationer

Lättanvänd

Stabila gummifötter

Snoozetyp: Knacka på den övre delen för att

använda snooze-funktionen

Kontroll för teckenfönstrets ljusstyrka: 4

inställningar

Demonstrationsfunktion i butik

Antal larm: 1

Laddar iPhone/iPod Touch: Nej

Tidslängd för snooze: 9 minuter

Styrs via en iPhone-app: Nej

Logistisk information

Ursprungsland: Kina

CTV-kod (EUR | USA): 8843350001 |

884350060

Ljud

Antal väckningsljud: 2

Musik från smartphone/iPod: Nej

FM-radio

Välbefinnande med ljus

Öka energi på morgonen

Vakna mjukt med ljus

Naturligt ljus

Inställning av ljusstyrka: 10

Ljusintensitet: 200 Lux

Simulerar soluppgången: 30-minuters

Färger i soluppgångssimulering: Klargul

Insomningsfunktion: Nej

Tekniska

Förpackningsstorlek (B x H x D): H: 200 mm x

B: 200 mm x D: 130 mm

Förpackningens vikt: 600 gram

Sladdlängd EU/USA: 150/180 cm

Frekvens: 50/60 Hz

Isolering, enhet: Klass III

Isolering, stickkontakt: Klass II (dubbel

isolering)

Power input: 7,5 W

Uteffektadapter: 5,4 W

Produktstorlek: H: 180 mm x B: 180 mm x

D: 115 mm

Produktvikt: 290 gram

Utbytbar lampa: Nej

Typ av lampa: Liteon SMD LED-lampa

Spänning: 100/240 V

Säkerhet och regler

Inte för allmän belysning: Inte för allmän

belysning

Vakna med ljus: Vakna med ljus

UV-fri: UV-fri
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