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Începeţi ziua într-un mod plăcut
Lumina care vă trezeşte în mod natural

Wake-up Light vă trezeşte uşor şi natural, oferindu-vă energia unei dimineţi de vară. Inspirându-se din

experienţa Philips de 100 de ani în ce priveşte iluminarea, Wake-up Light oferă beneficii dovedite medical.

Lumina vă trezeşte în mod natural

Lumina progresivă influenţează pozitiv hormonii energiei

Intensitate lumină

Până la 400 lucşi, atât pentru trezire naturală cât şi pentru citire cu uşurinţă

Sunete de trezire naturale

Trei sunete naturale sau un semnal sonor plăcut

Treziţi-vă cu postul de radio preferat

Radio FM digital

Philips - expertul în lumină

100 de ani de experienţă în iluminare



Wake-up Light HF3462/20

Repere

Lumina vă trezeşte în mod natural

Lumina creşte progresiv cu 30 de minute

înainte de ora de trezire stabilită. Lumina vă

ajunge la ochi şi influenţează pozitiv hormonii

de energie, pregătind corpul pentru trezire.

Aceasta face trezirea mai plăcută.

Intensitate lumină 400 lucşi

Wake-up Light (HF 3461) oferă o intensitate a

luminii de până la 400 de lucşi. S-a dovedit

clinic că aveţi nevoie de până la 250 lucşi

pentru a influenţa hormonii de energie astfel

încât să vă treziţi plini de energie. Pentru citire

cu uşurinţă, aveţi nevoie de un nivel al luminii

de 300 până la 400 de lucşi.

Trei sunete naturale sau un semnal sonor

plăcut

La ora stabilită pentru trezire, veţi auzi un

sunet natural plăcut sau, dacă preferaţi, un

semnal sonor plăcut. Acesta porneşte silenţios

şi durează un minut şi jumătate pentru a

ajunge la nivelul de volum selectat. Există trei

sunete naturale dintre care puteţi alege:

păsărele dimineaţa în pădure, valuri pe plajă

sau o broscuţă şi o raţă într-un eleşteu mic.

Sunetul care creşte gradat va face procesul de

trezire plăcut şi delicat, asigurând că nu veţi f

i trezit niciodată brusc. Când sunetul atinge

nivelul de volum selectat, este uşor să vă daţi

jos din pat.

Radio FM digital

Radioul FM digital integrat vă permite să vă

treziţi cu melodiile dvs. preferate sau postul de

ştiri în fiecare zi. Este suficient să selectaţi

postul de radio şi, la ora fixată pentru trezire,

acesta va porni, la început încet, crescând

gradat timp de 90 de secunde până la nivelul

de volum selectat.

Philips - expertul în lumină

Philips este o companie cu statut de lider în

întreaga lume în domeniul tehnologiei de

iluminare. Cu o experienţă de mai bine de 100

de ani în acest domeniu, Philips este un expert

veritabil privind lumina şi efectele ei benefice

asupra corpului uman. Wake-up Light combină

toată această experienţă într-un produs

semnificativ, avansat tehnologic şi uşor de

utilizat care va îmbunătăţi confortul multor

persoane.

Sprijinit de Directiva pentru dispozitive

medicale (MDD)

Acest dispozitiv are beneficii dovedite asupra

sănătăţii, conform certificării de către Directiva

pentru dispozitive medicale (MDD).
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Specificaţii

Specificaţii tehnice

Alimentare: 100 W

Tensiune: 230 V

Frecvenţă: 50 Hz

Tipuri de lămpi: 1 lampă incandescentă Philips

Durata de viaţă a lămpilor: 1000 de ore (uşor

de înlocuit)

Izolaţie: clasa II (izolaţie dublă)

Lungime cablu: 3 m

Greutate şi dimensiuni

Dimensiuni produs: 13,5 x 20,0 x 30,0 (A x L x

H) cm

Greutate produs: 1,5 kg

Dimensiune cutie: 16,0 x 21,0 x 32,0 (A x L x

H) cm

Greutate cutie (F-box): 2,1 kg

Număr de cutii în bax: 3 buc.

Dimensiuni bax: 22,5 x 49,5 x 34,1 (A x L x

H) cm

Greutate cutie (A-box): 7,8 kg

Cantitate pe europalet: 126 buc.

Date logistice

Cod CTV: 884346220000

Ţara de origine: China

Siguranţă

Fără UV: Fără radiaţii ultraviolete

Certificat Cenelec

Uşor de utilizat

Buton de pornire/oprire rapidă

Buton de reluare pentru sunet şi lumină:

9 minute

Funcţie de verificare rapidă (90 sec.): Verificaţi

nivelul de lumină/sunet din dimineaţa

următoare în 90 de sec.

Dimensiuni compacte: spaţiu necesar limitat

pe noptieră (13,5 x 20 cm)

Funcţie pentru pană de curent: 5 minute

Picioare anti-alunecare din cauciuc

Echipament medical

Beneficii de sănătate dovedite: sprijinit de

certificatul Directivei pentru dispozitive

medicale

Lumină

Bec Wake-up Light cu spectru de lumină de zi

naturală: 100 W

Proces de simulare a răsăritului de soare

(intensitate selectată 0): 30 minute

Lumină pentru citire cu uşurinţă: 400 lucşi la

40 - 50 cm

Reducere a intensităţii luminii: 0 - 400 lucşi

la 40 - 50 cm

Funcţie pentru lumină pornită/oprită

Sunet

Sunet de trezire: 3 sunete naturale (păsărele

dimineaţa, malul mării, heleşteu), semnal

sonor plăcut de trezire, postul de radio FM

preferat

Funcţie pentru oprirea sunetului: opţiune

pentru a opri imediat sunetul

Boxă premium: 2 W

Radio FM digital

Afişaj

Afişaj LCD uşor de citit: 50 x 50 mm

Controlul luminozităţii afişajului: 3 setări

(mică, medie, mare)
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