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Skræddersy din solopgang
Fald lettere i søvn, vågn mere udhvilet op

Philips opvågningslampe er udviklet for at hjælpe dig til at slappe af, falde lettere i søvn og vågne mere udhvilet

op. Vågn gradvist op til et lys, der stiger langsomt i styrke, ligesom en rigtig solopgang. Med indsovningshjælpen

RelaxBreath trækker du vejret i takt med et smukt lys, som går fra gyldent til midnatsrødt for at gøre kroppen klar

til at sove. Brug appen SleepMapper til at styre lampen, få information om soveværelsesmiljøet og dine

søvnrutiner, og få tips til, hvordan du kan forbedre din søvn. Philips er eksperter i søvn og verdensførende inden

for Wake-Up lights.

Naturtro simulering af solopgang og solnedgang

Vågn gradvist op til et lys, der stiger langsomt i styrke

Klinisk testet

RelaxBreathe: Lysstyret og gradvist roligere åndedræt

RelaxBreath - vejrtrækningsguide, som hjælper dig til at slappe af

AmbiTrack-værelsesregistrering og SleepMapper-app

Få mere information om dit soveværelsesmiljø i appen SleepMapper

Optimer soveværelsesmiljøet med AmbiTracks miljøsensor

Enkel installation med WiFi

Personlige indstillinger med flere muligheder

PowerWake-alarm til dig, der sover hårdt

Vælg lys og lyd, der passer til dig

Indstil alarm-skemaet efter dine behov

Smart og brugervenligt touch-display

Prisbelønnet design
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Vigtigste nyheder

Vågn gradvist op til et lys, der stiger

langsomt i styrke

Lyset øger gradvist inden vækningstidspunktet

fra et blødt rødt og orange skær til et stærkere

lys i en valgfri farve. Processen er udviklet for

at forberede kroppen langsomt på at vågne, så

du føler dig mere udhvilet og får en bedre start

på dagen. Du kan vælge at komplettere

vækningen med en naturlyd eller en valgfri

radiostation.

Få mere information om dit

soveværelsesmiljø i appen SleepMapper

Med appen SleepMapper kan du indstille

alarm, vælge lystema og intensitetsniveau

samt styre lyd og radio via din Android- eller

iOS-enhed. Du kan også få information om

soveværelsesmiljøet og dine søvnrutiner samt

tips til, hvordan du forbedrer din søvn. Ved

hjælp af appen kan du identificere forskellige

faktorer, som kan tænkes at påvirke din søvn,

f.eks. hvor lang tid du tilbringer i sengen,

forandringer i rumtemperaturen og forstyrrende

lyde i omgivelserne. Har du ikke mobilen i

nærheden, finder du også alle Somneos’

funktioner på lampen.

Klinisk testet

Det er klinisk dokumenteret, at Philips Wake-

Up Light giver en større følelse af veltilpashed,

efter at du er vågnet. En række uafhængige

undersøgelser har vist, at Philips'

opvågningslamper giver en roligere opvågning,

hvilket forbedrer humøret og gør, at brugerne

føler sig friskere om morgenen. 92 % af

brugerne siger, at de vågner mere behageligt af

Philips' opvågningslamper, og 88 % siger, at

denne opvågningsmetode er bedre end deres

tidligere.* Desuden siger 92 % af brugerne, at

det er lettere at komme ud af sengen med

Philips Wake-Up Lights.**

RelaxBreath - vejrtrækningsguide, som

hjælper dig at slappe af

Nedgearingsfunktionen RelaxBreathe hjælper

dig til at slappe af, så du falder lettere 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 og kan bruges både før sengetid

og til meditation eller afslapning i løbet af

dagen.

Optimer soveværelsesmiljøet med

AmbiTracks miljøsensor

Miljøet i dit soveværelse kan have stor

indflydelse på din søvn. Den indbyggede

sensor indsamler og sporer data fra dit

soveværelse, samtidig med at Somneo

overvåger eksterne faktorer, der kan påvirke din

søvnoplevelse. Læs mere om rummets

temperatur og luftfugtighed samt lyd- og

lysniveau for at kunne gøre forandringer, der

bidrager til en bedre søvn.

PowerWake-alarm til dig, der sover hårdt

Hvis du vil ligge lidt og strække dig i nogle

minutter, aktiverer du blot snooze-funktionen

på lampens overside. Skal du op med det

samme, når alarmen lyder, kan du i stedet

aktivere PowerWake-funktionen, som

kombinerer lyden fra et gammeldags vækkeur

med et stærkt blinkende lys. PowerWake

hjælper dig med at komme ud af sengen, også

de rigtig tidlige morgener.

iF Design Award

Somneo ConnectedDesign
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Specifikationer

Nem at anvende

Skridsikre gummifødder

Antal alarmtider: flere

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

Vægt og mål

Produktvægt: med adapter 0,9 kg

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

120 mm

Lyd

FM-radio

Antal opvågningslyde: 8

AUX-indgang

Antal afslappende lyde: 4

Lys

Indstilling af lysstyrke: 25

Lysfarver: Hvid, orange, gul, ravgul

Maks. luxniveau: 315

Antal forudinstallerede soltemaer: 3

Sikkerhed og regler

UV-fri

Oprindelsesland: Kina

Tekniske specifikationer

Frekvens: 50/60 Hz

Spænding: 100-240 V AC

Ledningslængde: 1,5 m

Strømadapter: 18 W

Bagdør på kabinettet: Mat hvid

Lyskildetype: LED

Sensor for omgivende forhold: Luftfugtighed,

temperatur, støj, lys

Tilslutningsmulighed: Ja, Wi-Fi

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