
 

Wake-up Light – gør det
mere behageligt at vågne

 
Vågn mere udhvilet og mindre
stresset

5 naturlige lyde

FM-radio og læselampe

Tryk på snooze

 

HF3520/01

Der findes en bedre måde at vågne på
Philips Wake-up Light, en solopgang i farver

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

kraftigere. 94 % siger, at de vågner mere blidt end med et almindeligt vækkeur. Test

selv i 60 dage!<br><br>Philips Wake-Up er belønnet med reddot Design Awards

(2013) og iF Product Design Award (2013). “Jeg kan VARMT anbefale Philips Wake-

Up Light til alle, der vil vækkes lidt blidere om morgenen”, skriver bloggeren

BOSSMAN. ”Dog var en det væsentlig mere behagelig måde at blive vækket på i

forhold til kærestens hidsige telefonalarm, det er helt sikkert”, skriver bloggeren

Popkulturisten.

Naturligt lys vækker dig gradvist

Simulering af solopgang i farver vækker dig naturligt

Beroligende lys og lyd sender dig blidt ind i søvnen

Tilpasning til dine præferencer med 20 lysstyrkeindstillinger

Naturlige lyde vækker dig blidt

Vælg mellem 5 forskellige naturlige opvågningslyde

FM-radio, så du kan vågne til dit yndlingsradioprogram

Naturligt designet med dig i centrum

Displayet dæmpes automatisk, når der er mørkt i soveværelset

Bare tryk på produktet for at bruge snooze-funktionen

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

Den naturlige virkning er bevist

Det eneste Wake-up Light med klinisk bevist effekt

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

92 % af brugerne er enige i, at det er nemmere at komme ud af sengen
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Vigtigste nyheder

Simulering af solopgang i farver

Inspireret af naturens solopgang, hvor lyset

gradvist øges inden for 30 minutter fra blød

morgenrøde via orange, 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, vil

den naturlige lyd du har valgt fuldføre

opvågningsoplevelsen, så du er klar til den

kommende dag.

3 forskellige vækkelyde inspireret af naturen

På 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

fem naturlige lyde at vælge imellem: Fugle i

skoven, Buddha, Yoga, Havlyde og Syngeskåle.

FM-radio

Lyt til dit foretrukne radioprogram, mens du

vågner.

Intuitivt display med dæmpning

Displayets lysstyrke justerer sig selv. Hvis

soveværelset er fyldt med lys, øges lysstyrken

for at holde displayet læsbart. Når

soveværelset er mørkt, dæmpes lysstyrken, så

den ikke oplyser dit soveværelse, når du

forsøger at sove

Tryk på snooze

Et let tryk hvor som helst på Wake-up Light

indstiller snooze-tilstand. Efter 9 minutter vil

lyden blive afspillet igen.

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.

Udviklet af Philips

Philips blev grundlagt for mere end 100 år

siden som et firma, der producerede og solgte

lyspærer. Over 100 år voksede Philips til en

verdensomfattende virksomhed, som bringer

innovation på mange forskellige områder.

Endnu i dag er belysning stadig sjælen i

Philips. Wake-up Light er stolt over at fortsætte

denne arv baseret på års viden og ekspertise

hos verdens mest velkendte belysningsekspert.

Simulering af solnedgang

Simulation af solnedgang er en lysterapiform,

der anvendes, før du falder i søvn. Simulation

af solnedgang forbereder nænsomt din krop til

at falde i søvn ved gradvist at mindske lys i det

indstillede tidsrum.

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: Smart snooze

Lystyrkekontrol i display: Selvjusterende

Demofunktion i butikken

Antal alarmtider: 2 alarmer

Tryk på snooze for lyd: 9 minutter

Oplader iPhone/iPod Touch: Nej

Betjenes med iPhone/iPod-app: Nej

Lyd

FM-radio

Antal opvågningslyde: 5

Musik fra smartphone/iPod: Nej

Velvære med lys

Bliv mere opmærksom

Fald i søvn på en naturlig måde

Vågn op naturligt

Vågn gradvist

Naturligt lys

Indstilling af lysstyrke: 20

Farvet simulation af solopgang: Ja. Rød,

orange til gul

Lysintensitet: 300 Lux

En proces, der simulerer en solopgang:

justerbar, 20-40 minutter

Simulering af solnedgang

Tekniske specifikationer

Ledningslængde: 150 cm

Frekvens: 50/60 Hz

Isolering: Klasse III

Netstik med isolering: Klasse II (dobbelt

isoleret)

Strøm: 16,5 W

Strømadapter: 12 W

Pæretype: Lumiled Luxeon Rebel

Spænding: 100/240 V

Vægt og dimensioner

Oprindelsesland: Kina

Strømstikkets vægt: 99 gram

Produktmål: 19,2 (højde) x 19,9 (diameter) x

14,6 (dybde) cm

Produktvægt: 1,113 kg

Sikkerhed og regler

Ikke til generel belysning: Ikke til generel

belysning

Vågn op med lys: Vågn op med lys

UV-fri: UV-fri
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