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Herää luonnollisesti
iPhonella ohjattavan Wake-up Light -herätysvalon avulla

Luonnollisen auringonnousun innoittama valoterapian ja äänen ainutlaatuinen yhdistelmä herättää

luonnollisesti. Ohjaa Wake-Up Light -herätysvaloa iPhonella. Voit määrittää herätykset ja toistaa musiikkia

sovelluksen avulla. iPhonen voi myös ladata telakassa.<br>Philips Wake-Up Light on palkittu muotoilustaan: red

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

Luonnollisesti todistettu toimivan

Ainoa herätysvalo, jonka teho on kliinisesti todistettu

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

Luonnollinen valo herättää vähitellen

Värillinen auringonnoususimulaatio herättää luonnollisesti

Heikentyvä valo ja ääni auttavat sinua nukahtamaan

Suunniteltu luonnollisesti sinua varten

Näyttö himmenee itsestään, kun huoneen valaistus hämärtyy

Siirrä laite torkkutilaan napauttamalla sitä

Ohjaus iPhone-sovelluksella

Ohjaa Wake-up Light -herätysvaloa ilmaisella Wake-up-sovelluksella

Herää iPhonen kappaleisiin tai 8 luonnon ääneen

Lataa iPhone telakassa

Seuraa nukkumaanmenorutiinejasi Wake-up-sovelluksella

Yhteensopiva seuraavien mallien kanssa: iPhone 4S, 4, 3GS, iPod touch 3, 4
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Kohokohdat

Värillinen auringonnoususimulaatio

Luonnollisen auringonnousun tapaan valo

lisääntyy vähitellen 30 minuutin aikana

pehmeästä aamun punasta oranssiksi, kunnes

huoneen täyttää kirkas keltainen valo.

Vähitellen lisääntyvä valo valmistaa kehosi

heräämään luonnollisesti. Kun valo täyttää

huoneen, valitsemasi luonnonääni herättää

sinut miellyttävästi ja olet valmis

vastaanottamaan päivän haasteet.

Auringonlaskusimulaatio

Auringonlaskusimulaatio on valoterapiamuoto,

jota voi käyttää ennen nukahtamista. Se

valmistelee kehosi unta varten vähentämällä

valoa ja ääntä vähitellen valitsemasi ajan.

Napautustorkkutoiminto

Voit ottaa torkkuherätystoiminnon käyttöön

napauttamalla Wake-up Lightia kevyesti mistä

kohtaa hyvänsä. Ääni alkaa kuulua jälleen 9

minuutin kuluttua.

Intuitiivinen himmennysnäyttö

Näytön kirkkaus muuttuu intuitiivisesti

itsestään: Kun huone on valoisa, näyttö

kirkastuu ja luettavuus säilyy. Kun huone on

hämärä, näyttö himmenee eikä häiritse untasi.

iPhone-/iPod-yhteensopivuus

Wake-up Light on yhteensopiva seuraavien

mallien kanssa: iPhone 4S, iPhone 4, iPhone

3GS, iPod touch 3 ja iPod touch 4. Laitetta voi

ohjata vain iPhone 5- ja iPod touch 5 -

laitteilla yhdessä Applelta saatavan virallisen

Applen 30-9-nastaisen liittimen avulla.

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.

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)

Aseta herätys iPhonesta

Ohjaa Wake-up Light -herätysvaloa ilmaisella

Wake-up-sovelluksella. Aseta herätykset ja

haluamasi asetukset ja telakoi iPhone. Kaikki

toimii saumattomasti.

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: KYLLÄ

Torkkutoiminnon tyyppi:: Edistyksellinen

torkkutoiminto

Näytön kirkkauden säätö: Itsestään säätyvä

Myymälän demo-toiminto: KYLLÄ

Herätysaikojen lukumäärä: 10

Äänen torkkukytkin: säädettävä

Lataa iPhonen / iPod Touchin: KYLLÄ

Ohjaus iPhone / iPod App -sovelluksella:

KYLLÄ

Hyvinvointia valolla

Lisää vireyttä: KYLLÄ

Nukahda luonnollisesti: KYLLÄ

Herää luonnollisesti: KYLLÄ

Herää vähitellen: KYLLÄ

Luonnollinen valo

Kirkkausasetukset: 20

Värillinen auringonnoususimulaatio: Kyllä.

Punaisesta oranssiin ja keltaiseen

Valaistusvoimakkuus: 300 luksia

Auringon nousua jäljittelevä toiminto:

säädettävissä, 20–40 minuuttia

Auringonlaskusimulaatio: KYLLÄ

Ääni

Herätysäänten lukumäärä: 8

Toista musiikkia iPhonesta tai iPodista:

KYLLÄ

Turvallisuus ja määräykset

Ei sovellu yleisvalaisuun: Ei sovellu

yleisvalaisuun

Valoherätykseen: Valoherätykseen

Ei UV-säteilyä: Ei UV-säteilyä

Tekniset tiedot

Johdon pituus: 150 cm

Taajuus: 50/60 Hz

Lämmöneristys: Luokka III

Eristetty pistotulppa: II-luokka

(kaksoiseristetty)

Virta: 24 W

Virtasovitin: 18 W

Lamppujen tyyppi: LumiLed Luxeon Rebel

Jännite: 100/240 V

Paino ja mitat

Alkuperämaa: Kiina

Pistotulpan paino: 109 grammaa

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

(halkaisija) x 14,6 (syvyys) cm

Tuotteen paino: 1,254 (telakointiasema

mukaan lukien) kg
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