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Få energi
Øg din energi som på en solskinsdag
Philips EnergyLight er et specielt lysterapiapparat, som giver dig dagslyset og energien, så
du kan bevare følelsen af sommer hele året på en måde, der passer til dine daglige rutiner.
Behageligt og letanvendeligt lys
• Justérbar vinkel
• Lysdæmper
• Indikator for behandlingstid
• UV-fri
Proven benefits
• 100 års ekspertise inden for lysteknologi fra Philips
• 91% af brugerne er tilfredse med deres EnergyLight
• Bekæmpelsen af vintertræthed er klinisk bevist
• 94 % er enige i, at EnergyLight bekæmper vintertræthed
Bekæmp vintertræthed, og få mere energi
• 10.000 lux lysintensitet
• Mildner symptomerne på vintertræthed og vinterdepression
• Brug i 30 minutter om dagen
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Vigtigste nyheder
Bekæmp vintertræthed

morgen i vintermånederne hjælper med at
lindre symptomer på vintertræthed og
vinterdepression.

UV-fri

Indikator for behandlingstid

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
EnergyLight bekæmper helt naturligt disse
symptomer og gendanner dit sommerhumør
og energiniveau.

Energy Light har en LED-timer, der angiver,
hvor længe produktet har været brugt.
Lysdæmper

10.000 lux lysintensitet

Energy Light anvender det naturlige dagslys'
fulde spektrum. Produktet lever op til de
europæiske sikkerhedsstandarder og har en
UV-filtreringsskærm. Derfor er det sikkert at
bruge Energy Light.
Brugerne beviser, at det virker
94% af brugerne er enige i, at Philips
EnergyLight lindrer vintertræthed. Testet i
USA, CA, UK, NL (metrix lab) med 286
forbrugere.
Høj tilfredshed blandt brugere
91 % af brugerne er tilfredse med deres Philips
EnergyLight-produkt. Testet i USA, CA, UK,
NL (metrix lab) med 286 forbrugere.

EnergyLight producerer lyset med den samme
intensitet og kvalitet som naturligt dagslys.
Faktisk kan den give dig op til 10.000 lux, men
uden ubehageligt blændende lys.

Bekæmp vintertræthed, og få den samme
energi som om sommeren, mens du bruger
apparatet ved en behagelig lysstyrke, som f.eks.
kan bruges som læselys. Energy Light har en
lysdæmper, så den nemt kan justeres fra nul til
ca. 10.000 lux (ved 15-20 cm), så styrken kan
tilpasses dine personlige behov.

Klinisk dokumenteret

Brug i 30 minutter om dagen
Justérbar vinkel

Brug af Philips EnergyLight ved fuld intensitet i
blot 30 minutter om dagen forbedrer naturligt
dit humør og energiniveau. Det er helt sikkert
at anvende den i længere tid. Placer
EnergyLight i dit synsfelt - du behøver ikke se
direkte ind i lyset. Regelmæssig brug hver

Uafhængige undersøgelser viser, at Philips
EnergyLight-produkter giver kroppen det lys,
den har brug for til at bekæmpe vintertræthed
og forøge dit energiniveau. EnergyLight: 1) 1)
Avery et al. (2001) Acta Psychiatr Scand
103(4): 267-74; 2) Partonen et al. (2000) J
Affect Disord 57(1-3): 55-61.
Apparatet kan anbringes i forskellige vinkler til
komfortabel brug.
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Specifikationer
Tekniske specifikationer
•
•
•
•
•
•
•
•

Ledningslængde: 200 cm
Strøm: 75 W
Isolering: Klasse II (dobbeltisolering)
Frekvens: 50 Hz
Spænding: 230 V
Pæretype: 2PL-L 36 W Philips Energy Light
Pærers levetid: 1.700 timer (10.000 lux)
Ballastdriftsfrekvens: 45 kHz...125 kHz

Vægt og mål

• F-boksens vægt (=A-boks): 4,4 kg
• Kassens mål (BxHxD): 36 x 62,2 x 21,5 cm
• Box weight: 4.4 kg

Logistiske data

Komfortabelt lys
•
•
•
•
•

Lysdæmper
Jævn skærmlystæthed
Lysintensitet: 10.000 lux
Naturligt hvidt lys
Udskiftelig pære

Let at placere

• Justérbar vinkel: 20°

Medicinsk apparat

• Medical Device Directive: 2007/47/EF, MDD 93/
42/EU

Velvære med lys

• CTV-kode: 884331901
• Oprindelsesland: Tyskland

• Bekæmp vintertræthed
• Bliv mere opmærksom
• Øg energiniveauet

Nem at anvende

Sikkerhed og regler

• Justérbar vinkel: 20°
• Afbryderknap
• Indikator for behandlingstid

•
•
•
•

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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