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Voel u ﬁt
Geeft u meer energie, zoals op een zonnige dag
De EnergyLight van Philips is een speciale lichttherapielamp die u het hele jaar door een zomergevoel geeft en
die u eenvoudig in uw dagelijkse routine inpast.
Zeg nee tegen de winterblues en verhoog uw energieniveau
Helpt de symptomen van winterblues te bestrijden
Lichtintensiteit van 10.000 lux
Gebruik de EnergyLight 30 minuten per dag
Eenvoudig en comfortabel in het gebruik
Behandeltijdindicator
Dimmer voor de lichtintensiteit
Instelbare hoek
Zonder UV-stralen
Bewezen voordelen
94% is van mening dat de EnergyLight winterblues bestrijdt
91% van de gebruikers is tevreden met de EnergyLight
Klinisch aangetoond dat winterblues worden bestreden
100 jaar aan Philips-expertise in verlichtingstechnologie
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Kenmerken
Biedt weerstand tegen de winterblues

Regelmatig gebruik, iedere morgen tijdens
wintermaanden, zal helpen de symptomen van
de winterblues te verlichten.

Zonder UV-stralen

Behandeltijdindicator

In landen waar de winters lang zijn en maar
weinig daglicht is, hebben veel mensen last
van een verlaagd energieniveau. Dit wordt ook
wel de winterblues genoemd. De winterblues
beginnen meestal in de herfst en kunnen
enkele weken duren. Met de EnergyLight van
Philips kunt u de klachten eenvoudig
verlichten, zodat u zich weer net zo energiek
voelt als in de zomer.

De EnergyLight heeft een LED-timer die
aangeeft hoe lang het product ingeschakeld is
geweest.
Dimmer voor de lichtintensiteit

Lichtintensiteit van 10.000 lux

De EnergyLight gebruikt het volledig
natuurlijke daglichtspectrum. Daarnaast
voldoet het apparaat aan Europese
veiligheidseisen en heeft het een UVﬁlterscherm. De EnergyLight is daarom
volledig veilig in gebruik.
Gebruikers tonen aan dat het werkt
94% van de gebruikers is van mening dat de
Philips EnergyLight winterblues met succes
bestrijdt. Getest in de VS, CA, VK, NL (metrix
lab) onder 286 consumenten.
Hoge tevredenheid van gebruikers
91% van de gebruikers is tevreden met de
Philips EnergyLight. Getest in de VS, CA, VK,
NL (metrix lab) onder 286 consumenten.

De EnergyLight produceert een soort licht met
de intensiteit en kwaliteit van natuurlijk
daglicht. De EnergyLight kan zelfs een
lichtintensiteit tot 10.000 lux geven zonder dat
het licht fel is en zonder schittering.
30 min per dag gebruiken

Ga winterdepressie tegen en krijg energie alsof
het zomer is terwijl u het apparaat gebruikt op
een aangenaam lichtniveau dat u nodig hebt
wanneer u bijvoorbeeld wilt lezen. De
EnergyLight is voorzien van een dimmer voor
de lichtintensiteit zodat deze eenvoudig kan
worden aangepast tussen 0 tot ongeveer
10.000 lux (bij 15 tot 20 cm) al naar gelang de
gewenste intensiteit.
Instelbare hoek

Als u de Philips EnergyLight 30 minuten per
dag gebruikt met de volle lichtintensiteit
verbeteren uw stemming en energieniveau op
natuurlijke wijze. Langer gebruik is absoluut
veilig. Plaats de EnergyLight in uw blikveld - u
hoeft niet direct in het licht te kijken.

Voor optimaal gebruiksgemak kan het apparaat
in meerdere standen worden geplaatst.

Philips Green-logo
Met groene producten van Philips kunnen
kosten, energieverbruik en CO2-uitstoot
worden verminderd. Hoe? Deze producten
bieden aanzienlijk betere milieuprestaties in
een of meer van de Green Focal Areas van
Philips: Energieverbruik, Verpakking,
Schadelijke stoﬀen, Gewicht, Recycling en
Levensduur.
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Speciﬁcaties
Welzijn door licht
Biedt weerstand tegen de winterblues
Verhoogt het energieniveau
Verhoogt uw alertheid
Comfortabele lamp
Natuurlijk wit licht
Lichtintensiteit: 10.000 lux
Dimmer voor de lichtintensiteit
Gelijkmatige schermhelderheid
Vervangbare lamp

Speciﬁcaties kunnen zonder
voorafgaande kennisgeving worden
gewijzigd. Handelsmerken zijn het
eigendom van Koninklijke Philips N.V.
en hun respectieve eigenaren.

Medische apparatuur
Richtlijn Medische Hulpmiddelen (MDD):
2007/47/EG, MDD 93/42/EG
Veiligheid en voorschriften
CE 0344-gecertiﬁceerd
Voldoet aan IEC 60601-1 Ed. 3
Niet voor algemene verlichting
Zonder UV-stralen: Geen UV- of bijna-UVstraling

Gebruiksvriendelijk
Aan/uit-schakelaar
Behandeltijdindicator
Instelbare hoek: 20 graden
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Eenvoudig instelbaar
Instelbare hoek: 20 graden

Technische speciﬁcaties
Ballastfrequentie: 45 kHz ... 125 kHz
Vermogen: 75 W
Frequentie: 50 Hz

Isolatie: Klasse II (dubbel geïsoleerd)
Type lampen: 2PL-L Philips EnergyLight van
36W
Voltage: 230 V
Levensduur van lampen: 1700 uur (10.000 lux)
Snoerlengte: 200 cm
Gewicht en afmetingen
Gewicht F-box (= A-box): 4,4 kg
Afmetingen doos (l x h x d): 36 x 62,2 x 21,5
cm
Gewicht doos: 4,4 kg
Logistieke gegevens
Land van herkomst: Duitsland
CTV-code: 884331901
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