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Valon avulla herääminen antaa paremman alun päivälle
Nukahda helpommin ja herää miellyttävämmin

Viimein se on täällä! Philipsin herätyslamppu auttaa heräämään ja nukahtamaan rauhallisemmin ja

harmonisemmin. Voit herätä vähitellen valon määrän lisääntyessä hitaasti, juuri niin kuin oikean auringonnousun

aikaan. Heräät samaan tunteeseen kuin herätessäsi itsestään – tunnet olosi levänneeksi ja stressi vähenee.

RelaxBreath auttaa nukahtamisessa: saat hengittää pehmeän valon tahdissa, kun valo muuttuu kullanvärisestä

keskiyön punaiseen. Pehmeä valo yhdessä hengitysoppaan kanssa auttaa kehoa ja ajatuksia rauhoittumaan,

jolloin unesta tulee pehmeää ja palauttavaa.

Luonnollinen auringonnousun ja -laskun simulointi

Kliinisesti testattu

Oma auringonnoususi

RelaxBreath – hengitysopas, joka auttaa rentoutumaan

Hengitystä tasaava valo-ohjaus auttaa sinua rentoutumaan ja nukahtamaan

Oma auringonlasku auttaa nukahtamaan

Valitse haluamasi yö- ja aamuvalo

Useita valo- ja musiikkivalintoja

Eri valotasoja ja asetuksia

Toimivuudesta tinkimätöntä tyyliä

Pehmeä valo ohjaa yöllä

Siirrä laite torkkutilaan napauttamalla sen yläosaa

Kätevä ja helppokäyttöinen kosketusnäyttö

Modernin tyylikästä muotoilua ja SmartTouch
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Kohokohdat

Oma auringonnoususi

Valon määrä lisääntyy asteittain ja se muuttuu

vähitellen aamunsarastuksen punaisesta

kirkkaan valkoiseksi, kunnes koko huone on

valaistu. Valo valmistaa kehosi hellävaraisesti

heräämiseen, joten tunnet herääväsi

miellyttävämmin, rauhallisemmin ja

luonnollisemmin. Valon avulla herääminen

antaa aamulle paremman alun ja lisää

energiaa loppupäiväksi. Tässä mallissa on

myös kahdeksan luonnon inspiroimaa

herätysääntä, jotka suorittavat herätyksen

loppuun, kun huone on täynnä valoa.

RelaxBreath – hengitysopas, joka auttaa

rentoutumaan

RelaxBreath on rauhoittumistoiminto, joka

auttaa unohtamaan kuluneen päivän,

rentoutumaan ja nukahtamaan. Siinä

seurataan silmät suljettuna omalla

hengityksellä pehmeän valon tahdissa.

Toiminnon avulla saadaan ajatukset pois

mielestä, jolloin keho ja mieli valmistautuvat

lepoon. Hengitysrytmeille on seitsemän eri

asetusta. Jos tunnet käyväsi ylikierroksilla, voi

olla hyvä aloittaa korkeammasta asetuksesta –

mutta tavoitteena on hidastaa syvempään ja

rennompaan hengitykseen.

Oma auringonlasku auttaa nukahtamaan

Auringonlaskusimulaattori valmistelee kehosi

nukkumista varten vähentämällä valoa

vähitellen. Auringonlaskutoiminto rauhoittaa

kehoasi yhdessä luonnonäänien kanssa, joten

voit rentoutua ja nukahtaa helpommin.

Useita valo- ja musiikkivalintoja

Voit herätä aaltoihin, zen-musiikkiin tai

lintujen viserrykseen. Ääni alkaa kuulua

pehmeästi ja sen voimakkuus lisääntyy

vähitellen säätämällesi tasolle. Siirtyminen

unen ja hereillä olon välillä on siten

rauhallisempi ja miellyttävämpi. Voit myös

ladata puhelinta tai tablettia tai liittää ne AUX-

liitäntään, jos haluat käyttää herätyslamppua

kaiuttimena.

Eri valotasoja ja asetuksia

Kaikki eivät ole yhtä herkkiä valolle. Philipsin

herätysvalossa on useita valotasoja eri

tarpeisiin. Voit siis kokeilla, mikä taso sopii

sinulle parhaiten. Yleisesti ottaen: jos valon

intensiteetti on säädetty korkeammaksi,

tarvitaan vähemmän aikaa heräämiseen.

Yö- ja lukuvalo

Herätyslampussa on myös valoasetus, joka

antaa optimaalista valoa lukemiseen. Kun

käytössä on RelaxBreath tai auringonlaskun

simulaatio, valo sammuu automaattisesti

tietyn ajan kuluttua. Kun nukut, lampun

valaistu kello himmenee niin, että huoneessa

on täysin pimeää, eikä kellon valo häiritse

unta. Jos laitat valon päälle yöllä, valo on

erittäin pehmeä ja hillitty. Se riittää

valaisemaan niin paljon, että näet pimeässä,

mutta ei ole niin kirkasta, että piristyisit.
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Philipsin vihreä logo

Philipsin vihreät tuotteet voivat vähentää

kustannuksia, energiankulutusta ja

hiilidioksidipäästöjä. Miten? Niiden

ympäristöystävällisyyttä on parannettu

merkittävästi vähintään yhdellä Philipsin

vihreän tuoteryhmän keskeisellä alueella:

energiansäästö, pakkausmateriaalit,

ympäristölle vaaralliset aineet, paino, kierrätys

ja hävittäminen sekä käyttöiän kestävä

luotettavuus.
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Tekniset tiedot

Helppokäyttöinen

Luisumista estävät kumijalat

Torkkutoiminnon tyyppi:: Edistyksellinen

torkkutoiminto

Näytön kirkkauden säätö: Itsesäätyvä

Myymälän demo-toiminto

Matkapuhelimen lataaminen

Äänen napautustorkkutoiminto: 9 minuuttia

Hallitse älypuhelimestasi: ei

Herätysaikojen lukumäärä: 2

Paino ja mitat

Laitteen paino: sisältää sovittimen 0.9 kg

Tuotteen mitat (L x S x K): 225x220x120 mm

Tekniset tiedot

Taajuus: 50/60 Hz

Jännite: 100-240 VAC

Johdon pituus: 1,5 m

Virtasovitin: 18 W

Kotelon väri musta: Kirkkaan valkoinen

Lampun tyyppi: LED

Ääni

Herätysäänten lukumäärä: 8

FM-radio: ei

AUX-tulo

Rentoutusäänten lukumäärä: 3

Valo

Kirkkausasetukset: 25

Valon värit: valkoinen, oranssi, keltainen,

keltaruskea

Suurin valaistustaso: 315

Aurinko-teemat: 1

Turvallisuus ja määräykset

Ei UV-säteilyä

Alkuperämaa: Kiina

* *(Blauw Research 2008, N = 477 käyttäjää)

* **(Metrixlab 2011, N = 209 käyttäjää)
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