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Natuurlijk wakker worden
De Wake-up Light wekt u op natuurlijke wijze door geleidelijk de lichtintensiteit te

verhogen. Ontwaken wordt een aangename ervaring. Met spaarlamp en een

klassiek ontwerp dat in geen enkele slaapkamer misstaat.

Het licht wekt u op natuurlijke wijze

Licht dat geleidelijk in sterkte toeneemt heeft een positief effect op de

energiehormonen

Lichtintensiteit

Tot 300 lux voor natuurlijk ontwaken

Natuurlijke wekgeluiden

Keuze uit 4 natuurlijke en aangename wekgeluiden

Word wakker met uw favoriete radiozender

Digitale FM-radio

Geweldige geluidskwaliteit dankzij de geïntegreerde klankholte

Sleeptimer

De lamp en radio worden uitgeschakeld op het tijdstip waarop u wilt gaan slapen
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Kenmerken

Het licht wekt u op natuurlijke wijze

Het licht wordt vanaf 30 minuten voor de

ingestelde wektijd geleidelijk feller. Het licht

schijnt op uw ogen en heeft een positieve

invloed op uw energiehormonen en bereidt uw

lichaam voor op het ontwaken. Hierdoor heeft

ontwaken een aangenamer gevoel.

Lichtintensiteit van 300 lux

De gevoeligheid voor licht verschilt van

persoon tot persoon. Over het algemeen geldt

dat mensen sneller volledig ontwaken wanneer

een hogere lichtsterkte wordt gebruikt. De

lichtsterkte van de Wake-up Light kan worden

ingesteld op een waarde tot 300 Lux. Op deze

manier kunt u ontwaken met de lichtsterkte die

het best past bij uw persoonlijke voorkeur.

4 natuurlijke wekgeluiden

Op de door u ingestelde wektijd hoort u een

natuurgeluid of de geselecteerde zender. Na

een rustig begin bereikt het volume na

anderhalve minuut het geselecteerde niveau. U

kunt uit vier geluiden kiezen: fluitende vogels

in het bos, koeien uit de Alpen, een koekoek

en ontspannende yogamuziek. Het geleidelijk

toenemende geluidsvolume zorgt ervoor dat u

nog aangenamer wakker wordt en nooit ruw

wordt gewekt.

Digitale FM-radio

Door de ingebouwde digitale FM-radio wordt u

elke dag wakker met uw favoriete muziek of

nieuwszender. Selecteer uw favoriete

radiozender en de wekker begint op de

ingestelde wektijd muziek af te spelen. Eerst

zacht, daarna gedurende 90 seconden steeds

harder tot het geselecteerde geluidsniveau.

Geweldige geluidskwaliteit

De luidspreker van de Wake-up Light voorziet

de FM-radio en de wekgeluiden van een

geweldige geluidskwaliteit dankzij een

geïntegreerde klankholte.

Sleeptimer

Via de sleeptimer bepaalt u hoe lang het licht

aanblijft om te lezen of hoe lang u naar de

radio wilt luisteren voordat u gaat slapen.

Spaarlamp

De Wake-up Light bootst als enige de

zonsopkomst na met behulp van een

spaarlamp. U bespaart in vergelijking met een

standaardlamp tot wel 24% energie.
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Specificaties

Technische specificaties

Vermogen: 38 W

Voltage: 230 V

Frequentie: 50 Hz

Type lampen: Philips-spaarlamp

Levensduur van lampen: meer dan 6000 uur

(naar verwachting)

Snoerlengte: 200 cm

Isolatie: Klasse II (dubbel geïsoleerd)

Gewicht en afmetingen

Afmetingen van het product: 14 x 19,5 x 23 (d

x b x h) cm

Gewicht van het product: West-Europa 1,3 kg,

Verenigd Koninkrijk 1,35 kg

Afmetingen F-doos: 19 x 26,3 x 27 cm

Gewicht F-doos: West-Europa 1,676 kg,

Verenigd Koninkrijk 1,726 kg

Aantal F-dozen in A-doos: 3 stk

Afmetingen A-doos: 58 x 26,3 x 27,6 cm

Gewicht A-doos: West-Europa 5,288 kg,

Verenigd Koninkrijk 5,438 kg

Aant. op Europallet: 126 stk

Logistieke gegevens

CTV-code: 8843 475 01

Land van herkomst: China

Veiligheid

Zonder UV-stralen: Geen UV-straling

Cenelec-gecertificeerd

Eenvoudig te gebruiken

Sluimerknop voor geluid: 9 minuut/minuten

Compact formaat: Een klein hoekje op uw

nachtkastje volstaat (14 x 19,5 cm)

Functie voor stroomuitval: 5 minuut/minuten

Gebruikersinterface: 3 instelwieltjes (drukken

en draaien), 1 schuifknop

Rubberen anti-slipmat

Testfunctie voor alarm

Lamp

Gesimuleerde zonsopgang (0 -:

30 minuut/minuten

Dimmer voor de lichtintensiteit: 0 - 300 lux

bij 40 - 50 cm

Functie voor het in- en uitschakelen van het

geluid

Geluid

Wekgeluid: 4 natuurlijke en aangename

wekgeluiden, Uw favoriete digitale FM

radiozender

Digitale FM-radio

Hoogwaardige klankkast: Geïntegreerde

klankholte

Functie voor het uitschakelen van het geluid:

Optie om het geluid meteen uit te zetten

Scherm

Helderheid van het scherm instellen: 4

instellingen, helderheid neemt toe tot

maximum gedurende wekperiode van 30

minuten

Verborgen LED-scherm: Onzichtbaar scherm,

geprojecteerd op product
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