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ilips goLITE BLU er et kompakt og bærbart energilys, der producerer et blåt lys lige så klart som 
mmerhimlen. Denne særlige lysterapi er kendt for at hjælpe med at øge dit energiniveau på en 
turlig måde, når du har bug for det, og hjælper med at bekæmpe vintertræthed.

Praktisk, behagelig og nem at bruge
• Baggrundsbelyst touch-screen til justering af timer og lysintensitet
• Ekstra langtidsholdbare LED-lys
• Praktisk, bærbar og genopladelig
• Skal blot anvendes i 15-45 minutter om dagen for at give resultater
• 100% UV-frit blåt lys

Øger energiniveauet og bekæmper vintertræthed
• Mildner symptomerne på vintertræthed
• Hjælper med til at overvinde træthed efter jetlag
• Hjælper med at øge energiniveauet
• Bruger et klart blåt lys, som f.eks. en klar sommerhimmel

Proven benefits
• Klinisk dokumentation* giver bedre humør og højere energiniveau
• 100 års ekspertise inden for lysteknologi fra Philips
• Uafhængige test viser, at brugerne opnår et højere energiniveau



 Naturligt blåt lys

goLITE BLU energy light producerer en 
bestemt slags klart, blåt lys, der opstår naturligt 
på dage med fuld sol. Særlige receptorer i 
øjnene absorberer dette blå lys, som holder dig 
energisk og vågen, når du har brug for det.

Bekæmper vintertræthed

I lande med lange vintre oplever mange 
mennesker manglende energi og nedtrykthed 
på grund af mangel på lys. Disse symptomer 
kaldes vintertræthed. De begynder typisk om 
efteråret og kan vare i adskillige uger. Philips 
goLITE BLU bekæmper helt naturligt disse 
symptomer og gendanner dit sommerhumør 
og energiniveau.

Øger energiniveauet

Vores travle livsstil kræver meget af os, og vi 
ønsker at yde vores bedste både på jobbet og i 
fritiden. Sommetider oplever vi triste øjeblikke 

eller dyk i løbet af dagen. Brug af goLITE BLU-
energilys på et hvilket som helst tidspunkt 
forøger helt naturligt dit energiniveau og giver 
dig mere overskud.

Hjælper mod jetlag
Mange mennesker, der rejser jævnligt, oplever 
jetlag efter lange flyveture. Hvis du bruger 
goLITE BLU, når du lider af jetlag, får du et 
naturligt energiløft, og det kan hjælpe dig med 
at nulstille kroppens ur til den nye tidszone.

Anvendes i 15-45 minutter om dagen

Stil goLITE BLU inden for dit synsfelt – det er 
ikke nødvendigt at se direkte ind i lyset. Hvis 
du bruger goLITE BLU energy light i mindst 15 
minutter, forbedrer det dit humør og 
energiniveau. Det er også fuldt ud sikkert at 
anvende den i længere tid. Regelmæssig brug 
hver morgen i vintermånederne dæmper 
symptomerne på vintertræthed.

Anvend den overalt

Kompakt design, opbevaringsetui, 
genopladeligt batteri og internationale 
adaptere gør goLITE BLU nem at bruge, 
opbevare og tage med overalt.

Justerbar timer og intensitet

Indstil timeren efter dit behov (1-60 min.) ved 
brug af det berøringsfølsomme display, og vælg 
det ønskede lysniveau med lysdæmperen. 
Indstil alarmen for behandlingstid for at sikre, 
at du gennemfører den indstillede 
behandlingstid.

Langtidsholdbare LED'er

De langtidsholdbare LED-lys i goLITE BLU-
energilys kan bruges 30 minutter om dagen i 50 
år uden at miste deres effektivitet.

UV-fri

Det klare, blå lys forøger dit energiniveau helt 
naturligt som på en solskinsdag, men uden den 
naturlige sols UV-stråler.
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Tekniske specifikationer
• Ledningslængde: 180 cm
• Spænding: 100-240 V
• Strøm: 12 W
• Frekvens: 50/60 Hz
• Isolering: Klasse II (dobbeltisolering)
• Pæretype: LED
• Pærers levetid: 10.000 hr

Vægt og mål
• Produktvægt: 0,4 kg
• Produktmål: 14 x 14 x 2,5 cm
• Kassens mål (BxHxD): 17,8 x 17,8 x 17,8 cm
• Box weight: 0.9 kg
• Ydre emballage: 2

Logistiske data
• CTV-kode: 884333001
• Oprindelsesland: Kina

Nem at anvende
• Afbryderknap
• Baggrundsbelyst touch-screen
• Indbygget ur
• Pausefunktion
• Alarm til påmindelse om behandling
• Behandlingstimer: 0-60 min.

Komfortabelt lys
• Avanceret diffusionsoptik
• Bredt behandlingsfelt
• Lysdæmper: Ja, 4 niveauer
• Specifikt blåt lys

Medicinsk apparat
• Medical Device Directive: 2007/47/EF, MDD 93/

42/EU

Bærbar
• Internt genopladeligt batteri
• Lille, kompakt design
• Beskyttende etui medfølger
• Internationale strømadaptere

Velvære med lys
• Bekæmp vintertræthed
• Bekæmp jetlag
• Bliv mere opmærksom
• Øg energiniveauet

Sikkerhed og regler
• Ikke til generel belysning
• UV-fri: Ingen eller næsten ingen UV--stråling
• CE 0344-certificeret
• I overensstemmelse med IEC 60601-1 Ed. 3
•
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