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Philips Wake-up Light 

 

• Philips har benyttet seg av selskapets 100 år med erfaring innen 
lysteknikk for å utvikle Wake-up Light – den eneste vekkelampen som 
er klinisk testet og dokumentert gir en sunnere oppvåkning med høyere 
energinivå*. 

 
• Å ha det lyst på dagen og mørkt om natten fremmer god nattesøvn og 

gir deg mer energi på dagtid. Mørke dager, særlig på høsten og 
vinteren, kan minske overskuddet og gjøre deg nedstemt og trøtt. 
 

• Med Philips Wake-up Light får du en følelse av naturlig soloppgang: 
den gradvise økningen av lysintensiteten forbereder kroppen langsomt 
på oppvåkningen, noe som gir en energisk følelse og gjør det naturlig 
og lett å våkne. Humøret generelt påvirkes positivt av lys og du får en 
bedre morgenstund.  

 
• Ved å kombinere lys og lyd vekkes kroppen gradvis og skånsomt i 

løpet av 30 minutter. Fargen på morgenlyset endres fra mykt 
morgenrødt via varmt oransje til sterkt, gult sollys. Når det er på tide å 
stå opp bader hele rommet i sollys. For å fullføre oppvåkningen startes 
naturlyder (eller valgt radiokanal) som gradvis øker til ønsket lydnivå 
etter ett og et halvt minutt. 
 

• Du kan velge mellom 5 forskjellige lyder: fuglesang, fugler i skogen, 
zen-hage, rolig pianomusikk og lyd av hav. Alternativt digital FM-radio. 

 
• 92 prosent av brukerne anser at det er lettere å komme opp av sengen 

med Wake-up Light og at man starter dagen med mer energi.             
(Blauw Research 2008, N=477 brukere) 
 



• Wake-up Light gjør at man våkner på en mer naturlig måte, får bedre 
morgenrutiner, jevnere humør og kan møte dagen med mer energi.  

 
• Wake-up Light har en lysintensitet på 300 lux. Det finnes 20 forskjellige 

lysstyrker å velge mellom som justeres etter eget ønske. 
 

• Solnedgangsimuleringen kan brukes når det er på tide å sovne. Den 
forbereder kroppen til natten ved å gradvis minske lys og lyd i løpet av 
en valgt tidsperiode. 

• Skjermen dimmes automatisk når det blir mørkt i soverommet.  
 

 

Produktfakta Philips Wake-up Light  

Wake-up Light 3520-01, Veil. pris 1399 NOK 

Wake-up Light 3506/05, Veil. pris 999 NOK 

 

 

*studie: Gimenez, M. C. et al. Effects of artificial dawn on subjective ratings of sleep inertia 
and dim light melatonin onset. Chronobiology International 27, 1219-1241 (2010).  

 

 


