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Att vakna med hjälp av ljus ger en bättre start på dagen
Somna lättare och vakna mer behagligt

Nu har den kommit! Philips uppvakningslampa som hjälper dig med att både vakna och somna lugnare och mer

harmoniskt. Vakna successivt av ett långsamt stigande ljus, precis som en riktig soluppgång. Du vaknar med

samma känsla som att vakna av dig själv, mer utvilad och mindre stressad. Med insomningshjälpen RelaxBreath

andas du i takt med ett mjukt ljus, som går från gyllene till midnattsrött. Det mjuka ljuset i kombination med

andningsguiden hjälper kropp och tankar att varva ner inför en mjuk, återhämtande sömn. Philips är experter på

sömn och världsledande inom Wake-Up lights.

Naturlig solnedgångs- och soluppgångssimulation

Kliniskt beprövad

Vakna utvilad med din egen soluppgång

RelaxBreathe: Ljusanpassad och avslappnande andning

Ljusanpassad andning hjälper dig att slappna av för att somna

En egen solnedgång som hjälper dig att somna

Välj din natt och morgon

Flera ljud- och musikalternativ

Olika ljusnivåer och inställningar

Snygg och funktionell utformning

Ett mjukt ljus för att vägleda dig i mörkret

Tryck bara överst på produkten för att starta snooze

Smart och lättanvänd touch-display

Modern och stilren design med SmartTouch
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Funktioner

Simulerar naturlig soluppgång

Ljuset ökar gradvis från gryningsrött, mjukt

gyllene till vitt gryningsljus tills hela rummet är

upplyst. Processen där ljuset varsamt

förbereder din kropp att vakna gör att du

upplever att du vaknar mer behagligt, lugnare

och mer naturligt. Att vakna med hjälp av ljus

ger dig en bättre start på morgonen, samt även

mer energi under resten av din dag. Denna

modell har även åtta väckningsljud -

inspirerade av naturen, som slutför väckningen

när rummet fyllts av ljus.

RelaxBreath - guidad andning som hjälper dig

att slappna av

Nedvarvningsfunktionen RelaxBreath hjälper

dig att koppla bort dagen som gått, slappna av

och till sist somna. Med slutna ögon följer du

rytmiskt det mjuka ljuset med dina andetag.

Funktionen gör att dina tankar avskärmas vilket

förbereder kropp och sinne för vila.

Andningsrytmerna finns i sju olika

inställningar. Känner du dig uppe i varv kan det

vara bra att börja med en högre inställning,

men målet är att varava ner till en djupare, mer

avslappnad andning.

Solnedgångssimulering för att somna

Solnedgångsimulatorn förbereder din kropp för

sömn genom att gradvis minska ljuset.

Tillsammans med naturljuden lugnar

solnedgångsfunktionen din kropp vilket gör det

lättare att slappna av och somna.

Flera ljud- och musikalternativ

Vakna till vågor, zen-musik eller olika typer av

fågelkvitter. Ljudet börjar spela mjukt och ökar

därefter gradvis i volymen till den nivå du ställt

in. Övergången från sömn till vakenhet blir

därmed lugnare och mer behanglig. Du kan

både ladda mobil eller surfplatta och även

ansluta dem till AUX-porten för att använda

uppvakningslampan som en högtalare.

Olika ljusnivåer och inställningar

Vi är alla olika ljuskänsliga. Philips

uppvakningslampa har flera ljusnivåer för alla

olika behov, du kan pröva dig fram till vilken

nivå som passar dig bäst. Men i allmänhet

gäller att när ljusstyrkan är inställd på en högre

ljusintensitet behöver man mindre tid att bli

helt vaken.

Använd den som en läslampa

Uppvakningslampan har en ljusinställning med

perfekt luxnivå för läsljus. När du använder

RelaxBreath + eller solnedgångssimuleringen

stängs ljuset automatiskt av efter en viss tid.

När du sover, dimmas den upplysta klockan på

lampan ner så att det blir helt mörkt, och den

inte stör under sömnen. Om du sätter på den

på natten, är ljuset mycket mjukt och diskret,

endast tillräckligt upplyst för att du ska se i

mörkret, så att ljuset inte får dig att bli pigg.

2018 iF Award Somneo

DesignprisIF

Philips Green-logotyp

Miljövänliga produkter från Philips kan minska

kostnaderna, energiförbrukningen och

koldioxidutsläppen. Hur? De ger avsevärda

miljöförbättringar på ett eller flera av Philips

gröna områden - 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 för butik

Laddar mobiltelefonen

Tryck på snooze för ljud: 9 minuter

Kontrollera med smarttelefonen: Nej

Antal larm: 2

Vikt och mått

Produktvikt: adapter 0,9 medföljer kg

Produktmått (B x D x H): 225 x 220 x 120 mm

Tekniska specifikationer

Frekvens: 50/60 Hz

Spänning: 100-240 VAC

Sladdlängd: 1,5 m

Uteffektadapter: 18 W

Färg på höljets baksida: Blank vit

Typ av lampa: LED

Ljud

Antal väckningsljud: 8

FM-radio: Nej

AUX-ingång

Antal ljud för avslappning: 3

Ljus

Inställning av ljusstyrka: 25

Ljusa färger: vit, orange, gul, bärnsten

Max. luxnivå: 315

Solteman: 1

Säkerhet och regler

UV-fri

Ursprungsland: Kina

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

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