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Vakna på ett naturligt sätt
med Wake-up Light som styrs via din iPhone

Den här unika kombinationen av ljusterapi och ljud som ska efterlikna en soluppgång väcker dig på ett mer

naturligt sätt. Du kan kontrollera Wake-Up Light via din iPhone. Använd appen för att ställa in larm och spela upp

musik. Du kan även ladda din iPhone med hjälp av dockan. Testa själv i 60 dagar! Belönad med red dot Design

Awards (2013) och iF Product Design Award (2013). “En fantastisk uppfinning”, skriver träningsbloggaren Jacob

Guidol (2012). “Det blir lättare att komma upp ur sängen för att man hinner vakna till lite innan”, skriver

Bondinbella (2012).

Det är bevisat att det fungerar

Den enda Wake-up Light vars funktion är kliniskt bevisad

92 % av användarna håller med om att det blir lättare att stiga upp ur sängen

Du väcks gradvis av ett naturligt ljus

Soluppgångssimulering i färg väcker dig naturligt

Nedtonande ljus och ljud som varsamt låter dig somna

Smälter naturligt in i miljön

Skärmen dimras automatiskt när det blir mörkt i sovrummet

Tryck bara på produkten för att starta snooze

Styrs via en iPhone-app

Styr Wake-up Light via den kostnadsfria Wake-up-appen

Vakna till låtar på din iPhone eller 8 naturliga ljud

Ladda din iPhone i dockningsstationen

Håll koll på dina sömnrutiner med Wake-up-appen

Kompatibel med iPhone 4S, 4, 3GS, iPod Touch 3, 4
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Funktioner

Soluppgångssimulering i färg

Ljuset ökar gradvis under en 30-

minutersperiod, precis som vid en riktig

soluppgång. Färgen ändras från mjukt

gryningsröd och orange till klargul. Processen

med allt starkare ljus får kroppen att vakna

naturligt, och när ljuset har fyllt hela rummet,

kompletterat av naturliga ljud som fulländar

uppvakningsprocessen, kommer du att vara

redo för dagen som kommer.

Solnedgångssimulering

Solnedgångssimuleringen är en form av

ljusterapi som används när du ska somna, och

förbereder din kropp för natten genom att

gradvis minska ljus och ljud under tidsperioden

du har valt.

Snooze med tryckfunktion

Du kan aktivera snooze-läget genom att trycka

lätt på din Wake-Up Light. Efter 9 minuter

börjar ljudet försiktigt spela igen.

Intuitiv nedtonande skärm

Skärmens ljusstyrka justeras automatiskt. Den

blir ljusare i ett ljust rum så att skärmen förblir

läsbar, och mörkare i ett mörkt rum så att du

inte störs när du vilar.

iPhone/iPod-kompatibilitet

Wake-up Light är kompatibel med iPhone 4S,

4, 3GS samt iPod Touch 3 och 4. Enheten kan

bara skötas via iPhone 5 och iPod Touch 5 i

kombination med den officiella Apple 30-9-

stiftsanslutningen som är tillgänglig via Apple.

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.

Konsumenternas favorit

Oberoende forskning* visar att 92 % av Philips

Wake-up Light-användare tycker att det känns

lättare att kliva upp ur sängen (Metrixlab 2011,

N=209)

Ställ in larm från din iPhone

Styr Wake-Up Light via den kostnadsfria Wake-

up-appen. Ställ in larmen och önskade

inställningar, och docka sedan din iPhone så

är Wake-Up Light klar att använda.

Philips Green-logotyp

Miljövänliga produkter från Philips kan minska

kostnaderna, energiförbrukningen och

koldioxidutsläppen. Hur? De ger avsevärda

miljöförbättringar på ett eller flera av Philips

miljöfokusområden - energieffektivitet,

förpackning, farliga ämnen, vikt, återvinning

och kassering samt tillförlitlighet under

produktens livstid.
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Specifikationer

Lättanvänd

Stabila gummifötter

Snoozetyp: Smart snooze

Kontroll för teckenfönstrets ljusstyrka:

Självjusterande

Demonstrationsfunktion på butik

Antal larm: 10

Snooze-knapp för ljud: Justerbar

Laddar iPhone/iPod Touch

Styrs via en iPhone-/iPod-app

Välbefinnande med ljus

Bli piggare

Somna naturligt

Vakna på ett naturligt sätt

Vakna gradvis

Naturligt ljus

Inställning av ljusstyrka: 20

Färgad soluppgångssimulering: Ja. Röd, till

orange till gul

Ljusintensitet: 300 Lux

Simulerar soluppgången: justerbar, 20–40

minuter

Solnedgångssimulering

Ljud

Antal väckningsljud: 8

Spelar upp musik från iPhone eller iPod

Säkerhet och regler

Inte för allmän belysning: Inte för allmän

belysning

Vakna med ljus: Vakna med ljus

UV-fri: UV-fri

Tekniska specifikationer

Sladdlängd: 150 cm

Frekvens: 50/60 Hz

Isolering: Klass III

Isolerad stickkontakt: Klass II (dubbel

isolering)

Effekt: 24 W

Uteffektadapter: 18 W

Typ av lampor: Lumiled Luxeon Rebel

Volt: 100/240 V

Vikt och mått

Ursprungsland: Kina

Kontakt, vikt: 109 gram

Produktstorlek: 19,2 (höjd) x 19,9 (diameter) x

14,6 (djup) cm

Produktvikt: 1,254 (inklusive docka) kg
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