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At vågne ved hjælp af lys giver en bedre start på dagen
Fald lettere i søvn, og vågn op mere behageligt

Endelig er den her! Philips Wake-up Light hjælper dig både med at falde i søvn og vågne op mere behageligt.

Vågn gradvist op til et lys, der stiger langsomt i styrke, ligesom en rigtig solopgang. Du vågner med den samme

fornemmelse, som når du vågner af dig selv, men er mere udhvilet og mindre stresset. Med fald-i-søvn hjælpen

RelaxBreath trækker du vejret i takt med et smukt lys, som går fra gyldent til midnatsrødt. Det bløde lys i

kombination med vejrtrækningsguiden hjælper krop og tanker til at geare ned og glide ind i en behagelig og

genopbyggende søvn.

Naturtro simulering af solopgang og solnedgang

Klinisk testet

Din egen solopgang

RelaxBreathe: Lysstyret og gradvist roligere åndedræt

Lysstyret vejrtrækning hjælper dig med at slappe af, når du skal falde i søvn

Din egen solnedgang, som hjælper dig til at falde i søvn

Vælg din nat og morgen

Flere lyd- og musikvalg

Forskellige lysniveauer og indstillinger

Elegant og funktionelt design

Et blødt lys viser vej i mørket

Du skal bare trykke én gang øverst på produktet for at snooze

Smart og brugervenligt touch-display

Moderne og stilrent design med SmartTouch
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Vigtigste nyheder

Din egen solopgang

Lyset øges gradvist fra rødt morgengry til et

blødt gyldent skær for tilsidst at lyse hele

rummet op. Processen, hvor lyset varsomt

forbereder din krop på at vågne, får dig til at

føle, at du vågner roligere og mere naturligt.

Ved at blive vækket af lys får du en bedre start

på morgenen og mere energi resten af dagen.

Denne model har otte vækkelyde, som er

inspireret af naturen og afslutter vækningen,

når rummet er fuldt oplyst.

RelaxBreath - hjælper dig til at slappe af

Nedgearingsfunktionen RelaxBreath hjælper

dig til at koble af fra dagens stress, får din krop

til at slappe af for til sidst at falde i søvn. Med

lukkede øjne følger du rytmisk det bløde lys

med dine åndedrag. Funktionen gør, at dine

tanker koncentreres om vejrtrækningen, hvilket

forbereder din krop og sjæl til hvile.

Vejrtrækningsrytmerne findes i syv forskellige

indstillinger. Føler du dig højt oppe i gear, skal

du måske begynde med en højere indstilling,

men målet er at geare ned til en dybere og

mere afslappet vejrtrækning.

Din egen solnedgang, som hjælper dig til at

falde i søvn

Solnedgangssimulatoren forbereder din krop til

at sove ved at mindske lyset gradvist. Sammen

med naturlyde får solnedgangsfunktionen din

krop til at falde til ro, hvilket gør det lettere at

slappe af og falde i søvn.

Flere lyd- og musikvalg

Vågn til lyden af bølgeslag, zen-musik eller

forskellige typer fuglekvidder. Lyden begynder

at spille blødt og stiger derefter gradvist i styrke

til det indstillede niveau. Overgangen fra søvn

til vågen tilstand bliver dermed roligere og

mere behagelig. Du kan også oplade din mobil

og tablet og tilslutte dem til AUX-porten og

bruge opvågningslampen som en højttaler.

Forskellige lysniveauer og indstillinger

Vi har alle en forskellig lysfølsomhed. Philips

Wake-up Light har flere forskellige lysniveauer

til forskellige behov. Du kan prøve dig frem til,

hvilket der passer dig bedst. Men generelt

gælder det, at det tager mindre tid at blive helt

vågen, hvis lysstyrken er indstillet på en højere

lysintensitet.

Midnats- og læselys

Opvågningslampen har en lysindstilling, som

giver et optimalt læselys. Når du bruger

RelaxBreath + eller solnedgangssimuleringen

slukkes lyset automatisk efter et stykke tid. Når

du sover, dæmpes det oplyste ur, så det bliver

helt mørkt og ikke forstyrrer under søvn. Tænder

du det om natten, lyser det blødt og diskret og

kun lige nok til, at du kan se i mørket og ikke

får dig til at blive frisk.

2018 IF award Somneo

Design AwardIF

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

Kan bruges til opladning af mobiltelefoner

Tryk på snooze for lyd: 9 minutter

Styring via smartphone: Nej

Antal alarmtider: 2

Vægt og mål

Produktvægt: med adapter 0,9 kg

Produktets mål (B x D x H): 225 x 220 x

120 mm

Tekniske specifikationer

Frekvens: 50/60 Hz

Spænding: 100 - 240 V AC

Ledningslængde: 1,5 m

Strømadapter: 18 W

Bagdør på kabinettet: Skinnende hvid

Lyskildetype: LED

Lyd

Antal opvågningslyde: 8

FM-radio: Nej

AUX-indgang

Antal afslappende lyde: 3

Lys

Indstilling af lysstyrke: 25

Lysfarver: Hvid, orange, gul, ravgul

Maks. luxniveau: 315

Soltemaer: 1

Sikkerhed og regler

UV-fri

Oprindelsesland: Kina

* *(Blauw Research 2008, N=477 brugere)

* ** (Metrixlab 2011, N=209 brugere)
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