Stroj Bílého Šumu | 4 W | Až 5 Hodin Přehrávání | LED Světlo
| Časovač | Šedá / Bílá
General information

Užijte si lepší spánek, relaxaci a soustředění s tímto
Nedis© stroj bílého šumu. Relaxační zvuk bílého šumu,
hudba pro mozkové vlny a ASMR Vám pomáhají rychleji
usnout a uvolnit se.
Napomáhá také k delšímu spánku, protože potlačuje hluk
z okolí, který by Vás mohl v noci probudit. Kromě toho
také zajišťuje lepší soustředění, například při studiu.
Vybrat si můžete z 10 různých zvuků přirozeného bílého
šumu, které neutralizují okolní prostředí, 7 zvuků ke
stimulaci mozku, aby se přepnul do konkrétního stavu, či 3
skladby ASMR, které Vám přinášejí zklidňující, příjemný
pocit.
Integrované stmívatelné LED světlo s teplou bílou barvou
lze zapnout či vypnout dotykem ovládacího tlačítka, je-li
třeba. Mimo to máte také možnost nastavit funkci
časovače.
Nabíjecí vestavěná baterie poskytuje až 5 hodin používání,
nebo přístroj můžete napájet ze sítě (adaptér není součástí
balení).

Features

Sales information
Order code:

SLAD100GY

Product

Stroj Bílého Šumu | 4 W | Až 5 Hodin

description:

Přehrávání | LED Světlo | Časovač |
Šedá / Bílá

• Lepší spánek a soustředění - s možnostmi zvuků bílého

Packaging:

Dárková krabice

šumu, hudby pro mozkové vlny či ASMR si můžete nastavit

Brand name:

Nedis

vlastní výběr předtím, než půjdete spát, nebo když se
chcete uvolnit.
• 10 zvuků bílého šumu - pro neutralizaci okolí, aby Váš
mozek neztrácel pozornost a Vy jste se mohli plně
soustředit. Vybrat si můžete z následujících možností:
ventilátory, vlny, potoky, déšť,
vítr, vytí, žáby, vodopády, srdeční tep, hrom
• 7 zvuků hudby pro mozkové vlny - stimulují mozek, aby

Quantity

LxWxH (mm)

Weight

přešel do konkrétního stavu s využitím zvukových pulzů

1

180 mm

95 mm

205 mm

514 g

• 3 skladby autonomní smyslové meridiánové reakce

30

470 mm

430 mm

560 mm

16580 g

(ASMR) - navozují uklidňující, příjemný pocit
• Maximální výkon 4 W - přináší zvuk, který si užijete a s
nímž se uvolníte, a nastaví hlasitost na správnou úroveň
podle Vašeho prostředí
• Stmívatelné LED světlo - lze zapnout/vypnout dotykovým
tlačítkem a využít ke spánku či uvolnění

• Časovač s automatickým vypnutím - vyberte si možnost,
které dáváte přednost (30-60-90 minut)
• Vestavěná 1200mAh baterie - 5 hodin nepřetržitého
používání na jedno nabití

Specifications
Stroj
Bílého Šumu | 4 W | Až 5 Hodin Přehrávání | LED Světlo
Stmívatelné:

Ano

Barva:

Šedá/Bílá

Šířka:

200 mm

Zvukový výstup:

Mono

Zástrčka:

DC Plášť

Jmenovitý světelný tok:

120 lm

Jmenovitý výkon:

5V1A

Doba nabíjení:

3h

Maximální doba přehrávání:

5 hrs

Hmotnost:

355 g

Impedance:

4 Ohm

Kapacita baterie:

1800 mAh

Materiál:

ABS / Tkaniny

Výška:

82 mm

Barevná teplota:

2200 - 2400 K

Sensitivity:

50 dB

RMS:

1.3 W

Package contents

Stroj bílého šumu
Nabíjecí kabel 1,2 m DC-USB

| Časovač | Šedá / Bílá

