
Wake-up Light

HF3451

Comece o dia de forma agradável
A luz que o desperta de forma natural

O Wake-up Light acorda-o fácil e naturalmente, deixando-o com a energia de

uma manhã de Verão. Baseando-se nos 100 anos de experiência de iluminação

Philips, o Wake-up Light proporciona-lhe benefícios médicos comprovados.

A luz desperta-o de forma natural

A luz gradual afecta as hormonas energéticas de forma positiva

Intensidade da luz

Até 300 Lux para um despertar natural

Philips - especialista em iluminação

100 anos de experiência em iluminação

Benefícios comprovados para a saúde

Apoiado pela Directiva de Dispositivos Médicos (DDM)



Wake-up Light HF3451/01

Especificações Destaques

Especificações Técnicas

Alimentação: 75 W

Voltagem: 230 V

Frequência: 50 Hz

Tipo de lâmpadas: 1 lâmpada incandescente

Philips

Vida útil das lâmpadas: 1000 horas

(substituição fácil)

Isolamento: classe II (isolamento duplo)

Comprimento do cabo: 3 m

Peso e dimensões

Dimensões do produto: 13,5 x 20,0 x 30,0 cm

(PxLxC) cm

Peso do produto: 1,5 kg

Dimensões da caixa-F: 16,0 x 21,0 x 32,0 cm

(PxLxC) cm

Peso caixa F: 2,1 kg

N.º de caixas-F na caixa-A: 3 unid.

Dimensões da caixa-A: 22,5 x 49,5 x 34,1 cm

(PxLxC) cm

Peso caixa A: 7,8 kg

Qtd. por Euro-palete: 126 unid.

Dados logísticos

Código CTV: 884345101000

País de origem: China

Segurança

Sem UV: sem radiação UV

Certificação Cenelec

Fácil de utilizar

Botão de ligar/desligar rápido

Botão da função de repetição para som:

9 minuto(s)

Função de verificação rápida (90 seg.):

verifique o nível de luz/som para a próxima

manhã em 90 seg.

Tamanho compacto: necessário um espaço

limitado na mesa de cabeceira (13,5x20 cm)

Função de reserva eléctrica: 5 minuto(s)

Suporte de borracha antideslize

Equipamento médico

Benefícios comprovados para a saúde:

apoiado pelo certificado da Directiva de

Dispositivos Médicos

Luz

Wake-up Light com espectro de luz diurna

natural: 75 W

Processo de simulação do nascer do sol (0-:

30 minuto(s)

Luz para leitura sem esforço: 300 Lux a 40-

50 cm

Atenuador de intensidade da luz: 0-300 Lux a

40-50 cm

Função de ligar/desligar da luz

Som

Som de despertar: bip agradável e 1 som

natural (pássaros)

Função de desligar som: opção para cortar o

som de imediato

Caixa de som premium: 2 W

Visor

Visor LCD de leitura fácil: 50x50 mm

Controlo de brilho do visor: 3 definições

(desligado, médio, alto)

A luz desperta-o de forma natural

A luz aumenta gradualmente em 30 minutos

antes da hora de despertar: repousando sobre

os seus olhos, afecta de forma positiva as

hormonas energéticas e prepara o despertar

do seu corpo, proporcionando uma sensação

agradável.

Intensidade da luz de 300 Lux

A sensibilidade à luz difere muito de pessoa

para pessoa. No geral, quando uma pessoa

utiliza uma intensidade da luz mais elevada,

necessita de menos tempo para despertar

totalmente. A intensidade da luz do Wake-up

Light pode ser configurada para até 300 Lux.

Desta forma, pode despertar com a

intensidade da luz que melhor se adequa à

sua preferência pessoal.

Philips - especialista em iluminação

A Philips é uma empresa líder em todo o

mundo no campo da tecnologia da

iluminação. Com mais de 100 anos de

experiência neste

campo, a Philips é um verdadeiro perito em

iluminação e nos seus efeitos sobre o corpo

humano. A Luz de Despertar combina toda

esta experiência num produto significativo,

tecnologicamente avançado e fácil de utilizar,

que irá melhorar o bem-estar de muitos.

Apoiado pela Directiva de Dispositivos

Médicos (DDM)

Este dispositivo demonstrou trazer benefícios

para a saúde, tal como é certificado pela

Directiva de Dispositivos Médicos (DDM).
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