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Føl deg energisk
Øker energinivået ditt på samme måte som en solfylt dag
Philips Energy Light er en spesiell lysterapienhet som gir deg dagslyset og energien du trenger for å beholde
sommerfølelsen hele året, på en måte som enkelt passer med den daglige rutinen din.
Slå tilbake mot vinterens nedstemthet og øk energinivåene
Bidrar til å lindre symptomene ved vinterdepresjon
10 000 lux lysintensitet
Bruk det 30 minutter per dag
Lampe som er komfortabel og enkel å bruke
Indikator for behandlingstid
Lysintensitetsdimmer
Justerbar vinkel
UV-fri
Beviste fordeler
94 % er enige i at EnergyLight bekjemper vinterdepresjoner
91 % av brukerne er fornøyd med EnergyLight
Klinisk bevist å bekjempe vinterdepresjon
100 år med Philips-ekspertise innen lysteknologi
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Høydepunkter
Bekjemp vinterdepresjoner

lyset. Regelmessig bruk hver morgen i
vintermånedene bidrar til å lindre symptomene
ved vinterdepresjon.

UV-fri

Indikator for behandlingstid

I land med lange vintre opplever mange
redusert energi og nedstemthet på grunn av
lysmangel. Disse symptomene omtales gjerne
som vinterdepresjoner. De begynner som oftest
på høsten og kan vare i ﬂere uker. Philips
EnergyLight er en enkel og naturlig måte å
redusere disse symptomene på og gir deg
sommerens humør og energinivå tilbake.

EnergyLight bruker hele spekteret av naturlig
dagslys. Den oppfyller europeiske
sikkerhetsstandarder og har et UV-ﬁlter.
EnergyLight er derfor trygg å bruke.
EnergyLight har en LED-timer som indikerer
hvor lenge produktet har blitt brukt.
Lysintensitetsdimmer

10 000 lux lysintensitet

Brukere sier den virker
94 % av brukerne er enige i at EnergyLight fra
Philips bekjemper vinterdepresjoner. Testet i
USA, Canada, Storbritannia og Nederland
(MetrixLab) på 286 forbrukere.
Høy tilfredshet blant brukere
91 % av brukerne er fornøyd med Philips
EnergyLight-produktet. Testet i USA, Canada,
Storbritannia og Nederland (MetrixLab) på 286
forbrukere.

EnergyLight produserer et lys som har samme
intensitet og kvalitet som naturlig dagslys.
Faktisk kan det gi deg opptil 10 000 lux, men
uten at du blir blendet.
Brukes 30 minutter per dag

Bekjemp vinterdepresjoner og få like mye
energi som om sommeren, mens du bruker
apparatet på et lysnivå som for eksempel
tilsvarer leselys. EnergyLight har en
lysintensitetsdimmer, slik at den enkelt kan
justeres mellom null og ca. 10 000 lux (ved
15–20 cm), og som passer intensiteten du
foretrekker.
Justerbar vinkel

Hvis du bruker Philips EnergyLight på full
intensitet i bare 30 minutter om dagen får du
bedre humør og mer energi. Det er også helt
trygt å bruke den lenger. Plasser EnergyLight i
synsfeltet – du trenger ikke se direkte inn i

Apparatet kan plasseres i ulike vinkler for
komfortabel bruk.

Philips' grønne logo
Philips' grønne produkter kan redusere
kostnader, energiforbruk og CO2-utslipp.
Hvordan? De tilbyr en betydelig
miljøforbedring på ett eller ﬂere av de grønne
nøkkelområdene til Philips – energieﬀektivitet,
emballasje, farlige stoﬀer, vekt, resirkulering og
kassering og livstidspålitelighet.
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Spesiﬁkasjoner
Velvære med lys
Bekjemp vinterdepresjoner
Få mer energi
Bli mer våken

Enkel å plassere
Justerbar vinkel: 20 grader
Medisinsk utstyr
EU-direktivet om medisinsk utstyr (MDD):
2007/47/EF, MDD 93/42/EØS

Komfortabelt lys
Naturlig hvitt lys
Lysintensitet: 10 000 lux
Lysintensitetsdimmer
Jevn skjermluminans
Lampe som kan byttes

Sikkerhet og forskrifter
CE 0344-sertiﬁsert
Samsvarer med IEC 60601-1 Ed. 3
Ikke for almennbelysning
UV-fri: Ingen stråling av UV eller nesten-UV

Lett å bruke
Av/på-knapp
Indikator for behandlingstid
Justerbar vinkel: 20 grader
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Tekniske spesiﬁkasjoner
Driftsfrekvens for ballast: 45 kHz...125 kHz
Drift: 75 W
Frekvens: 50 Hz

Isolasjon: Klasse II (dobbel isolasjon)
Type lamper: 2 PL-L 36 W Philips EnergyLight
Spenning: 230 V
Levetid for lamper: 1700 timer (10 000 lux)
Ledningslengde: 200 cm
Mål og vekt
Vekt på F-boks (=A-boks): 4,4 kg
Mål for esken (B x H D): 36 x 62,2 x 21,5 cm
Vekt for esken: 4,4 kg
Logistiske data
Opprinnelsesland: Tyskland
CTV-kode: 884331901
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