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Šviesos žadintuvas

Rudas / juodas

HF3462/20
Pradėkite dieną maloniai

Šviesa, kuri pažadina natūraliai
Šviesos žadintuvas pažadina lengvai ir natūraliai. Atsikelsite taip pat energingai, kaip vasaros 
rytą. Šviesos žadintuvo, kurį gamindama „Philips“ rėmėsi 100 metų apšvietimo įrenginių 
gamybos patirtimi, nauda įrodyta mediciniškai.

Šviesa pažadina natūraliai
• Laipsniškai stiprėjanti šviesa teigiamai veikia energijos hormonus

Šviesos intensyvumas
• Iki 400 liuksų šviesa – galėsite ir natūraliai atsibusti, ir patogiai skaityti

Natūralūs žadinimo garsai
• Trys natūralūs garsai arba draugiškas pypsėjimas

Pabuskite girdėdami mėgstamiausią radijo stotį
• Skaitmeninis FM radijas

„Philips“ – šviesos ekspertai
• 100 metų patirtis apšvietimo srityje



 Šviesa pažadina natūraliai

Šviesa pradeda laipsniškai stiprėti 30 minučių prieš 
jūsų nustatytą žadinimo laiką. Šviesa krinta jums į akis 
ir teigiamai veikia energijos hormonus, paruošdama 
jūsų organizmą atsibusti. Taip daug maloniau 
atsibusti.

400 liuksų šviesos intensyvumas

Šviesos žadintuvas (HF 3461) užtikrina iki 400 liuksų 
šviesos intensyvumą. Klinikiniais tyrimais įrodyta: 
jums reikia iki 250 liuksų, kad energijos hormonai 
būtų paveikti taip, jog atsibustumėte kupini energijos. 
Kad galėtumėte patogiai skaityti, reikalingas nuo 300 
iki 400 liuksų šviesos lygis.

Trys natūralūs garsai arba draugiškas 
pypsėjimas

Nustatytu žadinimo laiku išgirsite natūralius garsus 
arba, jeigu pageidaujate, draugišką pypsėjimą. Jis 
prasidės tyliai ir po pusantros minutės pasieks jūsų 
nustatytą garsumo lygį. Galite rinktis vieną iš trijų 
natūralių garsų: ryto paukščių miške, bangų 
paplūdimyje arba varlės ir anties mažoje kūdroje. 
Palaipsniui stiprėjantis garsas leis maloniai ir švelniai 

atsibusti, todėl niekada nebūsite šiurkščiai pažadinti. 
Kai garsas pasieks jūsų pasirinktą garsumo lygį, bus 
lengva pakilti iš lovos.

Skaitmeninis FM radijas

Integruotas skaitmeninis FM radijo imtuvas leis 
kasdien pabusti išgirdus mėgstamas dainas arba 
naujienų stotį. Tiesiog pasirinkite mėgstamą radijo 
stotį, ir nustatytu žadinimo laiku ji ims groti – iš 
pradžių tyliai, palaipsniui didindama garsą ir per 
devyniasdešimt sekundžių pasiekdama jūsų nustatytą 
garsumo lygį.

„Philips“ – šviesos ekspertai
„Philips“ yra visame pasaulyje pirmaujanti įmonė 
apšvietimo technologijų srityje. Turėdama daugiau 
nei 100 metų patirtį šioje srityje „Philips“ yra tikras 
ekspertas kuriant apšvietimą ir tiriant jo poveikį 
žmogaus organizmui. Šviesos žadintuvas sujungia visą 
šią patirtį į vieną reikšmingą, modernių technologijų 
ir paprastai naudojamą gaminį, kuris pagerins 
daugelio žmonių savijautą.

Palaikomas medicininių įrenginių 
direktyvos (MDD)

Šis įrenginys įrodė teigiamą poveikį sveikatai ir yra 
sertifikuotas pagal medicininių įrenginių direktyvą 
(MDD).
HF3462/20

Specifikacijos
Techniniai duomenys
• Maitinimas: 100 W
• Įtampa: 230 V
• Dažnis: 50 Hz
• Lempų tipas: 1 „Philips“ kaitinimo lempa
• Lempų eksploatavimo laikas: 1000 valandų (lengvai 

keičiama)
• Izoliacija: II klasė (dviguba izoliacija)
• Laido ilgis: 3 m

Svoris ir matmenys
• Gaminio matmenys: 13,5 x 20,0 x 30,0 (GxPxA) cm
• Gaminio svoris: 1,5 kg
• F dėžutės matmenys: 16,0 x 21,0 x 32,0 

(GxPxA) cm
• F dėžutės svoris: 2,1 kg
• F dėžučių skaičius A dėžutėje: 3 vnt.
• A dėžutės matmenys: 22,5 x 49,5 x 34,1 

(GxPxA) cm
• A dėžutės svoris: 7,8 kg
• „Euro“ padėklų skaičius: 126 vnt.

Logistiniai duomenys
• CTV kodas: 884346220000
• Kilmės šalis: Kinija

Saugumas
• Be ultravioletinių spindulių: nėra ultravioletinio 

spinduliavimo
• Sertifikuotas „Cenelec“

Paprasta naudoti
• Greito įjungimo / išjungimo mygtukas
• Snaudimo mygtukas garsui išjungti: 9 min.
• Greito patikrinimo funkcija (90 sek.): patikrinkite 

kito ryto šviesos / garso lygius per 90 sek.
• Kompaktiškas: užima nedaug vietos ant staliuko 

šalia lovos (13,5x20 cm)
• Palaikymo dingus elektrai funkcija: 5 min.
• Neslystantis guminis pagrindas

Medicininis prietaisas
• Įrodyta nauda sveikatai: patvirtinta medicininių 

prietaisų direktyvos sertifikatu

Šviesa
• Šviesos žadintuvo lemputė su natūraliu dienos 

šviesos spektru: 100 W
• Saulės patekėjimo imitavimas (0–: 30 min.
• Patogi skaitymo šviesa: 400 liuksų 40–50 cm 

atstumu
• Šviesos intensyvumo reguliavimas: 0–400 liuksų 

40–50 cm atstumu
• Šviesos įjungimo / išjungimo funkcija

Garsas
• Žadinimo garsas: 3 natūralūs garsai (ryto paukščiai, 

pajūris, kūdra), draugiškas žadinimo pypsėjimas, 
jūsų mėgstama skaitmeninio FM radijo stotis

• Garso išjungimo funkcija: galimybė iškart išjungti 
garsą

• Aukštos kokybės garsas: 2 W
• Skaitmeninis FM radijas

Ekranas
• Gerai matomas LCD ekranas: 50x50 mm
• Ekrano šviesumo valdymas: 3 nustatymai (žemas, 

vidutinis, aukštas)
•
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