
 

Wake-up Light - auttaa
heräämään miellyttävämmin

 
Auringonnoususimulaatio

3 luonnollista ääntä

FM-radio ja lukulamppu

 

HF3510/01 Herää luonnollisesti
Wake-up Light -herätysvalo herättää sinut vähitellen

Luonnollisen auringonnousun innoittama Philips Wake-up Light -herätysvalo

herättää sinut valoterapian ja äänen ainutlaatuisella yhdistelmällä luonnollisesti.

Nouseminen on helpompaa ja olet valmis päivän haasteisiin.

Luonnollinen valo herättää vähitellen

Auringonnoususimulaatio herättää sinut vähitellen

Heikentyvä valo auttaa sinua nukahtamaan

20 kirkkausasetuksesta voit valita omien mieltymyksiesi mukaisen vaihtoehdon

Luonnon äänet herättävät hellävaraisesti

Valitse kolmesta luonnollisesta herätysäänestä

FM-radion ansiosta voit herätä suosikkiohjelmaasi

Luonnollisesti todistettu toimivan

Ainoa herätysvalo, jonka teho on kliinisesti todistettu

Philipsin kehittämä - yli 100 vuoden kokemus valaistuksesta.

92 % käyttäjistä on sitä mieltä, että se helpottaa sängystä nousemista
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Kohokohdat

Auringonnoususimulaatio

Monet välttyvät torkkumiselta ja kallisarvoisen

ajan menetykseltä aamuisin. 94 % sanoo

heräämisen olevan miellyttävämpää kuin

tavallisen herätyskellon kanssa. Kokeile itse 60

päivän ajan!<br>Philips Wake-Up Light on

palkittu muotoilustaan: red dot Design Awards

(2013) ja iF Product Design Award (2013).

”Voiko yksi – joskin teknisesti varsin kehittynyt

– lamppuhärveli muuttaa elämän? Olen nyt

testaillut kolmisen viikon ajan Philipsin Wake

Up Light -herätysvaloa ja mieleni tekisi

vastata, että: KYLLÄ VOI!”, bloggari Go4itbol2

kirjoittaa blogiportaalissa indiedays.com

3 luonnollista ääntä

Alat kuulla herätysaikaan luonnon ääniä, jotka

täydentävät heräämiskokemuksesi ja

varmistavat, että olet hereillä. Valittu ääni

voimistuu vähitellen valitsemallesi tasolle

puolentoista minuutin aikana. Voit valita

kolmesta luonnonäänestä: linnunlaulu, linnut

metsässä ja Zen-puutarha.

FM-radio

Kuuntele suosikkiohjelmiasi heti herättyäsi.

Auringonlaskusimulaatio

Auringonlaskusimulaatio on valoterapiamuoto,

jota voi käyttää ennen nukahtamista. Se

valmistelee kehosi unta varten vähentämällä

valonmäärää vähitellen valitsemasi ajan.

Asiantuntijoiden testaama

Tällä hetkellä Philips Wake-Up Light -

herätysvalo on ainoa, jonka toimivuus on

tieteellisesti todistettu. Jotta Wake-up Light -

herätysvalo toimisi parhaalla mahdollisella

tavalla ja herättäisi sinut luonnollisesti ja tekisi

olosi pirteäksi, olemme tehneet paljon kliinistä

tutkimusta. Tutkimukset on suorittanut

riippumaton tutkimuskeskus, joka tutki

herätysvalon tehoa heräämisessä. Siten

olemme todistaneet muun muassa sen, että

Philips Wake-up Light -herätysvalo herättää

luonnollisemmin, tekee olosi energisemmäksi

ja saa sinut paremmalle tuulelle aamuisin.

Philipsin kehittämä

Philipsin perusti yli 100 vuotta sitten yritys,

joka teki ja myi lamppuja. Sadan vuoden

aikana Philipsistä on kasvanut

maailmanlaajuinen yritys, joka tuottaa

innovaatioita useilla eri tuotealueilla. Valaistus

on edelleen lähellä Philipsin sydäntä. Wake-

up Light -herätysvalo jatkaa ylpeänä

perinteitä, jotka perustuvat maailman

tunnetuimman valaistusasiantuntijan vuosien

kokemukseen.

Valoasetukset

Ihmiset ovat eri tavalla herkkiä valolle. Yleensä

ihmiset tarvitsevat vähemmän aikaa

heräämiseen, jos valotehotaso on korkea.

Wake-up Light -herätysvalossa on 20 valon

voimakkuutta, joita on mahdollista säätää

omien mieltymysten mukaisiksi. Valon

voimakkuudeksi voi säätää jopa 300 luksia.

Kuluttajien suosittelema

Riippumattomat tutkimukset* ovat osoittaneet,

että 92 % Philips Wake-up Lightin käyttäjistä

on sitä mieltä, että sängystä on helpompi

nousta (Metrixlab 2011, N=209)

Philipsin vihreä logo

Philipsin vihreät tuotteet voivat vähentää

kustannuksia, energiankulutusta ja

hiilidioksidipäästöjä. Miten? Niiden

ympäristöystävällisyyttä on parannettu

merkittävästi vähintään yhdellä Philipsin

vihreän tuoteryhmän keskeisellä alueella:

energiansäästö, pakkausmateriaalit,

ympäristölle vaaralliset aineet, paino, kierrätys

ja hävittäminen sekä käyttöiän kestävä

luotettavuus.
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Tekniset tiedot

Helppokäyttöinen

Luisumista estävät kumijalat

Torkkutoiminnon tyyppi:: Torkkupainike

Näytön kirkkauden säätö: 4 asetusta

Myymälän demo-toiminto

Herätysaikojen lukumäärä: 1

Äänen torkkukytkin: 9 minuuttia

Lataa iPhonen / iPod Touchin: ei

Ohjaus iPhone / iPod App -sovelluksella: ei

Ääni

FM-radio

Herätysäänten lukumäärä: 3

Musiikki älypuhelimesta tai iPodista: ei

Hyvinvointia valolla

Lisää vireyttä

Nukahda luonnollisesti

Herää luonnollisesti

Herää vähitellen

Luonnollinen valo

Kirkkausasetukset: 20

Värillinen auringonnoususimulaatio: Ei,

yksivärinen keltainen

Valaistusvoimakkuus: 300 luksia

Auringonlaskusimulaatio

Tekniset tiedot

Johdon pituus: 150 cm

Taajuus: 50/60 Hz

Lämmöneristys: Luokka III

Eristetty pistotulppa: II-luokka

(kaksoiseristetty)

Virta: 16,5 W

Virtasovitin: 12 W

Lamppujen tyyppi: LumiLed Luxeon Rebel

Jännite: 100/240 V

Paino ja mitat

Alkuperämaa: Kiina

Pistotulpan paino: 99 grammaa

Tuotteen mitat: 19,2 (korkeus) x 19,9

(halkaisija) x 14,6 (syvyys) cm

Laitteen paino: 0,813 kg

Turvallisuus ja määräykset

Ei sovellu yleisvalaisuun: Ei sovellu

yleisvalaisuun

Valoherätykseen: Valoherätykseen

Ei UV-säteilyä: Ei UV-säteilyä
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