
Hearing excellence since 1965

Wake’n’Shake Light
Väckarklocka med simulerad soluppgång

Egenskaper 

•  “Sunrise”-funktion

•  Sovtimer

•  Illuminans: 300 lux (kan användas 
som lampa)

•  2 olika programmerbara larm

•  Larmalternativ: Optiskt - Vibrator 
- Akustiskt (radio, ringsignal eller 
naturljud: groda, regnskog, vind, fågel, 
fiskmås och hav)

•  Radio med 10 programmerbara 
stationer: 86,9-108 MHz FM

•  Tonkontroll

•  Volymkontroll

•  Justerbar ljusstyrka på display  
(4 nivåer)

•  Justerbar ljusstyrka  på lampa  
(15 nivåer)

•  Klockdisplay: 12/24 h

•  Ingång för extern ljudkälla via 3,5 mm

•  USB-uttag för att laddning av 
mobiltelefoner och andra  
elektroniska enheter

Vakna behagligt!
Wake ‘n’ Shake Light-väckarklockan med soluppgångslampan ger en vilsam och 
trevlig start på din dag. Tack vare "Sunrise"-funktionen blir lampan gradvis ljusare 
som en stigande sol, så att dina ögon långsamt vänjer sig vid ljusförhållandena och 
din kropp försiktigt förbereder sig för att vakna. Ljusstyrkan går att justera i 15 
nivåer. 

Utöver det simulerade soluppgångsljuset kan du välja mellan radio, ringsignal, fem 
naturljud eller vibrator som väckningsalarm.

Wake ‘n’ Shake Light har även sovtimer-funktion där du ställer in tid för avstängning 
så att du kan somna till önskat ljudval. 

Du kan koppla in en extern ljudkälla via 3,5 mm-ingången och ladda mobiler eller 
dylikt via USB-kontakt. 
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Tekniska data

Broschyr, bruks- och installationsanvisning finns på www.edin.se

Bo Edin AB
Besöksadress

Tel
Fax

 Stockby Hantverksby 3, 18175  LIDINGÖ
 Förrådsvägen 2 B, 18141  LIDINGÖ

08-7671818
08-7671820

E-mail
Internet

info@edin.se
edin.se  •  hörbutiken.se

Wake’n’Shake Light  art nr 342010

Nätaggregat 9V DC 2.0A

Batteribackup vid strömavbrott  4 AA-batterier (ingår ej)

Storlek 120 x 170 x 120mm

Vikt 430g

Snooze-funktion 5 till 90 min

Ingång extern ljudkälla 3,5mm 

USB-port endast laddfunktion

Vibrator kabellängd 2m

Trådantenn 90cm


