
Wake-up Light

 
Wakker worden met licht

1 natuurlijk geluid en 1
yogageluid

FM-radio en leeslamp

Simulatie van zonsondergang

 
HF3507/20

Word energieker wakker met licht
met een Wake-up Light die u op natuurlijke wijze wekt

Geïnspireerd door de zonsopgang maakt de Philips Wake-up Light gebruik van

een unieke combinatie van licht en geluid om u op een natuurlijke manier te

wekken. U wordt energieker wakker, zodat u gemakkelijk uit bed stapt.

Geleidelijk ontwaken met natuurlijk licht

Door simulatie van de zonsopkomst wordt u geleidelijk gewekt

Bedlampje met 10 lichtinstellingen

Keuze uit 2 verschillende wekgeluiden

Door afnemend licht valt u zacht in slaap

Ontworpen voor uw natuurlijke ritme

4 helderheidsniveaus display - stel naar uw voorkeur in

Sluimerfunctie

De FM-radio wekt u met uw favoriete programma

Getest in de praktijk

Ontwikkeld door Philips, al meer dan 100 jaar expert op het gebied van licht.

De enige Wake-up Light waarvan klinisch is aangetoond dat hij werkt

Back-up van tijd (4-8 uur)
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Kenmerken

Bedlampje

De gevoeligheid voor licht verschilt van

persoon tot persoon. Over het algemeen geldt

dat mensen sneller volledig ontwaken wanneer

een hogere lichtintensiteit wordt gebruikt. De

10 lichtsterktes van de Wake-up Light kunnen

worden aangepast en zelfs worden ingesteld

op een waarde van 200 lux.

Ontwikkeld door Philips

Philips is meer dan 100 jaar geleden opgericht

als bedrijf dat gloeilampen produceerde en

verkocht. Sindsdien is Philips uitgegroeid tot

een wereldwijde onderneming die innovaties

ontwikkelt op allerlei gebieden. Verlichting

vormt ook nu nog het hart van Philips. We zijn

er trots op dat de Wake-up Light in deze

traditie past en dat we met dit product

voortbouwen op de door de jaren heen

ontwikkelde kennis en expertise van 's werelds

bekendste verlichtingsspecialist.

Wetenschappelijk aangetoond

Momenteel is de Philips Wake-up Light het

enige product waarvan de effectiviteit

wetenschappelijk is bewezen. We hebben veel

klinisch onderzoek verricht om ervoor te zorgen

dat de Wake-up Light u zo goed mogelijk op

een natuurlijke manier wekt, zodat u

energieker wakker wordt. De onderzoeken zijn

uitgevoerd door onafhankelijke

wetenschappelijke instituten, die de effecten

van de Wake-up Light op het algehele

ontwaakproces hebben bestudeerd en

aangetoond. Op deze manier hebben we onder

meer bewezen dat de Philips Wake-up Light u

niet alleen op een meer natuurlijke manier

wekt, maar dat u bovendien energieker en in

een beter humeur wakker wordt.

Sluimerfunctie

Het geluid stopt wanneer u de bovenkant van

het product aanraakt. Na 9 minuten begint het

geluid opnieuw zacht te spelen.

Simulatie van zonsopkomst

Geïnspireerd door de zonsopgang wordt het

licht geleidelijk sterker. Binnen 30 minuten

wordt uw kamer gevuld met helder geel licht.

Dit proces van veranderend en feller wordend

licht stimuleert uw lichaam om op een

natuurlijke manier wakker te worden. Terwijl

het licht feller wordt, zorgt het door u gekozen

natuurlijke geluid er bovendien voor dat u

helemaal wakker wordt en klaar bent voor de

dag.

4 helderheidsniveaus display

U kunt de helderheid van het display instellen

op hoog, gemiddeld, laag, zeer laag en uit.

1 natuurlijk geluid en 1 yogageluid

Op de ingestelde wektijd zorgt een bepaald

geluid ervoor dat u op een prettige manier

wakker wordt. In anderhalve minuut hoort u het

geselecteerde geluid langzaam toenemen tot

het geselecteerde niveau. Er is één natuurlijk

vogelgeluid en één yogageluid waaruit u kunt

kiezen.

FM-radio

Luister naar uw favoriete radioprogramma

terwijl u wakker wordt.
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Specificaties

Gebruiksvriendelijk

Rubberen anti-slipmat

Sluimertype: Tik bovenop voor sluimeren

Helderheid van het scherm instellen: 4

instellingen

Demofunctie voor in de winkel

Aantal keren alarm: 1

Laadt iPhone/iPod Touch op: Nee

Sluimerduur: 9 minuten

Bediening via iPhone-app: Nee

Logistieke gegevens

Land van herkomst: China

CTV-code EUR: 884350650

Geluid

Aantal wekgeluiden: 2

Muziek van smartphones/iPod: Nee

FM-radio

Welzijn door licht

Natuurlijk in slaap vallen

Meer energie in de ochtend

Geleidelijk ontwaken door licht

Natuurlijk licht

Helderheidsinstellingen: 10

Lichtintensiteit: 200 lux

Gesimuleerde zonsopgang: 30 minuten

Kleuren in zonsopgangsimulatie: Helder geel

Functie 'In slaap vallen'

Technische

Afmetingen doos (b x h x d): H200 x B200 x

D130 mm

Gewicht doos: 600 gram

Snoerlengte EU/US: 150/180 cm

Frequentie: 50/60 Hz

Isolatieapparaat: Klasse III

Isolatiestekker: Klasse II (dubbel geïsoleerd)

Ingangsvermogen: 7,5 W

Uitgangsvermogen van adapter: 5,4 W

Afmetingen van het product: H 180 mm x B

180 mm x D 115 mm

Gewicht van het product: 290 gram

Vervangbare lamp: Nee

Type lamp: Liteon SMD LED-lamp

Voltage: 100/240 V

Veiligheid en voorschriften

Niet voor algemene verlichting

Wakker worden met licht

Zonder UV-straling
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