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Anpassa sömnupplevelsen och vakna utvilad
Somna avslappnad och vakna naturligt

Philips uppvakningslampa har skapats för att hjälpa dig att slappna av, somna lättare och vakna mer utvilad.

Vakna successivt av ett långsamt stigande ljus, precis som en riktig soluppgång. Med nedvarningsfunktionen

RelaxBreathe andas du i takt med ett mjukt ljus, som går från gyllene till midnattsrött, för att göra kroppen redo

för sömn. Använd appen SleepMapper för att styra lampan och ta del av information om rumsmiljön, dina

sömnrutiner och få tips om hur du kan förbättra din sömn. Philips är experter på sömn och världsledande inom

Wake-Up lights.

Naturlig solnedgångs- och soluppgångssimulation

Vakna successivt till ett långsamt stigande ljus

Kliniskt beprövad

RelaxBreathe: Ljusanpassad och avslappnande andning

RelaxBreathe - guidad andning som hjälper dig att slappna av

AmbiTrack sovrumsavkänning och appen SleepMapper

Få information om din sovrumsmiljö i appen SleepMapper

Optimera sovrumsförhållandena med AmbiTracks miljösensor

Enkel installation med wifi

Personliga inställningar med flera alternativ

PowerWake-alarm för dig som är svårväckt

Välj rätt ljus och ljud för dig

Ställ in efter dina behov med larmschemaläggaren

Smart och lättanvänd touch-display

Prisbelönt design
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Funktioner

Vakna successivt till ett långsamt stigande

ljus

Ljuset ökar gradvis innan väckningstiden från

mjukt gryningsröd och orange till ett starkare

ljus i valfri färg. Processen är framtagen för att

varsamt förbereda kroppen på att vakna, så att

du känner dig mer utvilad och får en

behagligare start på dagen. Du kan välja att

komplettera väckningen med ett naturljud eller

valfri radiostation.

Få information om din sovrumsmiljö i appen

SleepMapper

Med appen SleepMapper kan du ställa in larm,

välja ljustema och intensitetsnivåer samt styra

ljud och radio via din Android- eller iOS-enhet.

Du kan även ta del av information om

rumsmiljön, övervaka dina sömnrutiner och få

tips om hur du kan förbättra din sömn. Med

hjälp av appen kan du identifiera faktorer som

kan tänkas påverka din sömn såsom tiden du

tillbringar i sängen, förändringar i

rumstemperatur eller ljudstörningar i miljön.

Om du inte har mobilen i närheten kan du

komma åt alla Somneos nödvändiga funktioner

på lampan.

Kliniskt beprövad

Philips Wake-Up light är kliniskt bevisat att

förbättra välmåendet efter du vaknat. Ett flertal

oberoende studier har visat att Philips

uppvakningslampor ger ett lugnare

uppvaknande vilket förbättrar humöret och gör

att användarna känner sig piggare på

morgonen. 92 % av användarna säger de

vaknar mer behagligt av Philips

uppvakningslampor, och 88 % säger att denna

uppvakningsmetod är bättre än deras tidigare.*

Dessutom säger 92 % av användarna att det är

lättare att ta sig ur sängen med Philips Wake-

Up Lights.**

RelaxBreathe - guidad andning som hjälper

dig att slappna av

Nedvarvningsfunktionen RelaxBreathe hjälper

dig att slappna av för att lättare somna. Med

slutna ögon följer du rytmiskt det mjuka ljuset

eller ljudet med dina andetag. Funktionen gör

att dina tankar avskärmas vilket förbereder

kropp och sinne för vila. Andningsrytmerna

finns i sju olika inställningar och kan användas

både inför läggdags och för meditation eller

avslappning under dagen.

Optimera sovrumsförhållandena med

AmbiTracks miljösensor

Miljön i ditt sovrum kan ha stor påverkan på din

sömn. Den inbyggda sensorn samlar in och

spårar data från ditt sovrum samtidigt som

Somneo övervakar externa faktorer som kan

påverka din sömnupplevelse. Ta del av

information om rummets temperatur,

luftfuktighet och ljud- och ljusnivåer för att

kunna göra förändringar som bidrar till en

bättre sömn.

PowerWake-alarm för dig som är svårväckt

Om du vill ligga kvar och dra dig i några

minuter aktiverar du bara snooze-funktionen på

lampans ovansida. Om du måste gå upp

när alarmet går av kan du istället aktivera

PowerWake-funktionen, som kombinerar ljudet

från en gammeldags väckarklocka med ett

starkt, blinkande ljus. PowerWake hjälper dig

att komma upp ur sängen även de där riktigt

tidiga morgnarna.

iF Design award

Somneo-anslutenDesign
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Specifikationer

Lättanvänd

Stabila gummifötter

Antal larm: flera

Snoozetyp: Smart snooze

Kontroll för teckenfönstrets ljusstyrka:

Självjusterande

Demonstrationsfunktion i butik

Laddar mobiltelefonen

Tryck på snooze för ljud: 9 minuter

Kontrollera med smarttelefonen

Vikt och mått

Produktvikt: adapter 0,9 medföljer kg

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

Ljud

FM-radio

Antal väckningsljud: 8

AUX-ingång

Antal ljud för avslappning: 4

Ljus

Inställning av ljusstyrka: 25

Ljusa färger: vit, orange, gul, bärnsten

Max. luxnivå: 315

Antal förinstallerade solteman: 3

Säkerhet och regler

UV-fri

Ursprungsland: Kina

Tekniska specifikationer

Frekvens: 50/60 Hz

Spänning: 100–240 V AC

Sladdlängd: 1,5 m

Uteffektadapter: 18 W

Färg på höljets baksida: Matt vit

Typ av lampa: LED

Sensor för omgivande ljus: Luftfuktighet,

temperatur, buller, ljus

Anslutningsförslag: Ja, wifi

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