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Herää luonnollisesti
Wake-up Light -herätysvalon auringonnousun väreihin

Luonnollisen auringonnousun innoittama Philips Wake-up Light -herätysvalo

herättää sinut valon ja äänen ainutlaatuisella yhdistelmällä luonnollisesti.

Aamuvalon väri muuttuu pehmeästä sarastuksen punasta lämpimän oranssin

kautta kirkkaan keltaiseksi valoksi.

Luonnollinen valo herättää vähitellen

Värillinen auringonnoususimulaatio herättää luonnollisesti

20 kirkkausasetuksesta voit valita omien mieltymyksiesi mukaisen vaihtoehdon

Heikentyvä valo ja ääni auttavat sinua nukahtamaan

Luonnon äänet herättävät hellävaraisesti

FM-radion ansiosta voit herätä suosikkiohjelmaasi

Seitsemän luonnollista herätysääntä

Suunniteltu luonnollisesti sinua varten

Näyttö himmenee itsestään, kun huoneen valaistus hämärtyy

Siirrä laite torkkutilaan napauttamalla sen yläosaa

Pehmeä valo ohjaa yöllä

Luonnollisesti todistettu toimivan

Philipsin kehittämä - yli 100 vuoden kokemus valaistuksesta.

92 % käyttäjistä on sitä mieltä, että se helpottaa sängystä nousemista

Ainoa herätysvalo, jonka teho on kliinisesti todistettu
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Kohokohdat

Värillinen auringonnoususimulaatio

Luonnollisen auringonnousun tapaan valo

lisääntyy vähitellen 30 minuutin aikana

pehmeästä aamun punasta oranssiksi, kunnes

huoneen täyttää kirkas keltainen valo.

Vähitellen lisääntyvä valo valmistaa kehosi

heräämään luonnollisesti. Kun valo täyttää

huoneen, valitsemasi luonnonääni herättää

sinut miellyttävästi ja olet valmis

vastaanottamaan päivän haasteet.

Yövalotoiminto

Wake-up Light -valon yövalotoiminto tarjoaa

juuri sopivasti valoa, jotta näet kulkea

pimeässä. Tavallisten yöpöytälamppujen valot

ovat yleensä kirkkaat, mutta yövalo valaisee

ympäristön pehmeällä oranssilla valolla.

Himmeä valo häiritsee mahdollisimman vähän

yöuniasi. Voit myös aktivoida yövalon vain

napauttamalla laitteen yläosaa kaksi kertaa.

Toiminto myös poistetaan käytöstä kahdella

napautuksella.

Intuitiivinen himmennysnäyttö

Näytön kirkkaus muuttuu itsestään. Kun

makuuhuone on täysin valaistu, näyttö

kirkastuu, jotta sitä olisi helppo lukea. Kun

huone on pimeä, näyttö himmenee eikä

häiritse nukahtamista.

Asiantuntijoiden testaama

Tällä hetkellä Philips Wake-Up Light -

herätysvalo on ainoa, jonka toimivuus on

tieteellisesti todistettu. Jotta Wake-up Light -

herätysvalo toimisi parhaalla mahdollisella

tavalla ja herättäisi sinut luonnollisesti ja tekisi

olosi pirteäksi, olemme tehneet paljon kliinistä

tutkimusta. Tutkimukset on suorittanut

riippumaton tutkimuskeskus, joka tutki

herätysvalon tehoa heräämisessä. Siten

olemme todistaneet muun muassa sen, että

Philips Wake-up Light -herätysvalo herättää

luonnollisemmin, tekee olosi energisemmäksi

ja saa sinut paremmalle tuulelle aamuisin.

Philipsin kehittämä

Philipsin perusti yli 100 vuotta sitten yritys,

joka teki ja myi lamppuja. Sadan vuoden

aikana Philipsistä on kasvanut

maailmanlaajuinen yritys, joka tuottaa

innovaatioita useilla eri tuotealueilla. Valaistus

on edelleen lähellä Philipsin sydäntä. Wake-

up Light -herätysvalo jatkaa ylpeänä

perinteitä, jotka perustuvat maailman

tunnetuimman valaistusasiantuntijan vuosien

kokemukseen.

Kuluttajien suosittelema

Riippumattomat tutkimukset* ovat osoittaneet,

että 92 % Philips Wake-up Lightin käyttäjistä

on sitä mieltä, että sängystä on helpompi

nousta (Metrixlab 2011, N=209)

Valoasetukset

Ihmiset ovat eri tavalla herkkiä valolle. Yleensä

ihmiset tarvitsevat vähemmän aikaa

heräämiseen, jos valotehotaso on korkea.

Wake-up Light -herätysvalossa on 20 valon

voimakkuutta, joita on mahdollista säätää

omien mieltymysten mukaisiksi. Valon

voimakkuudeksi voi säätää jopa 300 luksia.
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Tekniset tiedot

Helppokäyttöinen

Luisumista estävät kumijalat

Matkapuhelimen lataaminen

Torkkutoiminnon tyyppi:: Edistyksellinen

torkkutoiminto

Näytön kirkkauden säätö: Itsesäätyvä

Myymälän demo-toiminto

Herätysaikojen lukumäärä: 2

Äänen napautustorkkutoiminto: 9 minuuttia

Ohjaus iPhone / iPod App -sovelluksella: ei

Paino ja mitat

Tuotteen mitat: 19,2 (korkeus) x 19,9

(halkaisija) x 14,6 (syvyys) cm

Laitteen paino: 1,15 kg

Alkuperämaa: Kiina

Pistotulpan paino: 99 grammaa

Tekniset tiedot

Virta: 16,5 W

Jännite: 100/240 V

Taajuus: 50/60 Hz

Johdon pituus: 150 cm

Lamppujen tyyppi: LED-merkkivalot

Lämmöneristys: II-luokka

Virtasovitin: 12 W

Ääni

FM-radio

Herätysäänten lukumäärä: 7

Musiikki älypuhelimesta tai iPodista: ei

Hyvinvointia valolla

Lisää vireyttä

Nukahda luonnollisesti

Herää vähitellen

Herää luonnollisesti

Luonnollinen valo

Kirkkausasetukset: 20

Värillinen auringonnoususimulaatio: Kyllä.

Punaisesta oranssiin ja keltaiseen

Valaistusvoimakkuus: 300 luksia

Auringon nousua jäljittelevä toiminto:

säädettävissä, 20–40 minuuttia

Auringonlaskusimulaatio ja luonnolliset äänet

Turvallisuus ja määräykset

Ei sovellu yleisvalaisuun

Valoherätykseen

Ei UV-säteilyä
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