
Wake-up Light

HF3451/01

Start dagen på en behagelig måte
Lyset som vekker deg naturlig

Wake-up Light vekker deg enkelt og naturlig, og du har like mye energi som på en

sommermorgen. Wake-up Light baserer seg på Philips' hundreårige erfaring med

lys og gir medisinsk påviste fordeler.

Lys vekker deg naturlig

Gradvis lys påvirker energihormonene positivt

Lysintensitet

Opptil 300 lux for naturlig oppvåkning

Philips - ekspert på lys

100 års erfaring med lys

Påviste helsefordeler

Støttes av EU-direktivet om medisinsk utstyr (MDD)



Wake-up Light HF3451/01

Spesifikasjoner Høydepunkter

Tekniske spesifikasjoner

Drift: 75 W

Spenning: 230 V

Frekvens: 50 Hz

Type lamper: 1 Philips glødepære

Levetid for lamper: 1000 timer (enkelt å bytte)

Isolasjon: klasse II (dobbel isolasjon)

Ledningslengde: 3 m

Mål og vekt

Produktmål: 13,5 x 20,0 x 30,0 cm

(D x B x H) cm

Produktvekt: 1,5 kg

Mål på F-boks: 16,0 x 21,0 x 32,0 cm

(D x B x H) cm

Vekt på F-boks: 2,1 kg

Antall F-bokser i A-boks: 3 deler

Mål på A-boks: 22,5 x 49,5 x 34,1 cm

(D x B x H) cm

Vekt på A-boks: 7,8 kg

Ant. på europall: 126 deler

Logistiske data

CTV-kode: 884345101000

Opprinnelsesland: Kina

Sikkerhet

UV-fri: ingen UV-stråling

Cenelec-sertifisert

Lett å bruke

Hurtigknapp for av/på

Slumre-knapp for lyd: 9 minutt(er)

Hurtigkontrollfunksjon (90 sek): kontroller

neste morgens lys-/lydnivå i 90 sek

Kompakt størrelse: trenger bare begrenset

plass på nattbordet (13,5 x 20 cm)

Sikkerhetsfunksjon for elektrisitet: 5 minutt(er)

Sklisikre gummiføtter

Medisinsk utstyr

Påviste helsefordeler: Støttes av EU-direktivet

om medisinsk utstyr (MDD)

Lys

Wake-up Light-pære med naturlig

dagslysspekter: 75 W

Prosess for soloppgangssimulering (0–:

30 minutt(er)

Lys for enkel lesing: 300 lux ved 40–50 cm

Lysintensitetsdimmer: 0–300 lux ved 40–

50 cm

Funksjon for å skru lyset på og av

Lyd

Oppvåkningslyd: vennlig pip og én naturlig lyd

(fuglekvitter)

Lyd av-funksjon: valg for å dempe lyden

umiddelbart

Premium-lydboks: 2 W

Skjerm

LCD-skjerm som er enkel å lese: 50 x 50 mm

Kontroll for lysstyrke på skjermen: 3

innstillinger (av, medium, høy)

Lys vekker deg naturlig

Lyset øker gradvis i intensitet i 30 minutter før

den angitte alarmtiden. Lyset faller på øynene

dine og påvirker energihormonene positivt,

slik at kroppen din forberedes på å våkne.

Dette gjør oppvåkningen mye mer behagelig.

300 lux lysintensitet

Lyssensitiviteten varierer mye fra person til

person. Vanligvis trenger en person mindre tid

på å bli helt våken ved bruk av en høyere

lysintensitet. Lysintensiteten til

oppvåkningslyset kan settes til opptil 300 lux.

Det gjør at du kan være sikker på å våkne til

den lysintensiteten som passer deg best.

Philips - ekspert på lys

Philips er et ledende firma på verdensbasis

innenfor fagområdet lysteknologi. Med mer

enn 100 års erfaring på dette området, er

Philips en ekspert på lys og virkningene det

har på oss mennesker. Wake-up Light

kombinerer all denne erfaringen i et

betydningsfullt og teknologisk avansert

brukervennlig produkt som vil føre til økt

velvære for mange.

Støttes av EU-direktivet om medisinsk

utstyr (MDD)

Denne enheten har påviste helsefordeler, slik

det omtales i EU-direktivet om medisinsk

utstyr (MDD).
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