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Få ny energi
Ger dig energi som en solig dag

Philips Energy Light är en särskild ljusterapienhet som ger dig tillräckligt med dagsljus och energi för att du ska

kunna behålla sommarkänslan året runt, på ett sätt som enkelt går att passa in i dina dagliga rutiner.

Bekämpa vintertröttheten och öka din energi

Hjälper till att motverka symptom på vintertrötthet och årstidsbunden depression

10 000 lux ljusintensitet

Använd den 30 minuter per dag

Bekväm och lättanvänd lampa

Indikator för behandlingstid

Dimmer för ljusintensitet

Justerbar vinkel

UV-fri

Dokumenterade fördelar

94 % håller med om att EnergyLight motverkar vintertrötthet

91 % av användarna är nöjda med sin EnergyLight

Kliniskt bevisad att motverka vintertrötthet

100-årig Philips-expertis inom belysningsteknik
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Funktioner

Bekämpa vintertröttheten

I länder med långa vintrar kan många känna

att energin tryter och att humöret svänger på

grund av mörkret. Symptomen kallas

vintertrötthet, framträder vanligtvis på hösten

och kan hålla i sig i flera veckor. Philips

EnergyLight är ett enkelt och naturligt sätt att

bekämpa symptomen och återställa humöret

och energinivåerna.

10 000 lux ljusintensitet

EnergyLight producerar ljus med samma

intensitet och kvalitet som naturligt dagsljus.

Den kan faktiskt ge upp till 10 000 lux, men

utan att du blir bländad.

Använd den 30 min per dag

Om du använder Philips EnergyLight på full

intensitet i bara 30 minuter per dag får du

bättre humör och energinivån. Du kan tryggt

använda den under längre tid också. Placera

EnergyLight i synfältet – du behöver inte titta

rakt in i ljuset. Regelbunden användning varje

morgon under vintermånaderna kommer att

lindra symptomen på vintertrötthet en

årstidsbunden depression.

Indikator för behandlingstid

EnergyLight har en lysdiodtimer som anger hur

lång tid produkten har använts.

Dimmer för ljusintensitet

Använd apparaten vid en bekväm ljusnivå (som

du t.ex. använder när du läser) så kan du

bekämpa vintertrötthet och få samma energi

som du får på sommaren. EnergyLight HF har

en dimmer för ljusintensitet så att du enkelt

kan justera den mellan 0 och cirka 10 000 lux

(vid 15–20 cm) så att den passar dina

önskemål.

Justerbar vinkel

Apparaten kan placeras i olika vinklar för

bekväm användning.

UV-fri

I EnergyLight används hela

dagsljusspektrumet. Den uppfyller europeiska

säkerhetsstandarder och har en skärm med UV-

filter. EnergyLight är därför säker att använda.

Användarna vittnar om att det fungerar

94 % av användare håller med om att Philips

EnergyLight framgångsrikt motverkar

vintertrötthet. Den har testats på 286

konsumenter i USA, Kanada, Storbritannien,

Nederländerna (metrixlab).

Mycket nöjda användare

91 % av användarna är nöjda med sin Philips

EnergyLight-produkt. Den har testats på 286

konsumenter i USA, Kanada, Storbritannien,

Nederländerna (metrixlab).

Philips Green-logotyp

Miljövänliga produkter från Philips kan minska

kostnaderna, energiförbrukningen och

koldioxidutsläppen. Hur? De ger avsevärda

miljöförbättringar på ett eller flera av Philips

miljöfokusområden - energieffektivitet,

förpackning, farliga ämnen, vikt, återvinning

och kassering samt tillförlitlighet under

produktens livstid.
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Specifikationer

Välbefinnande med ljus

Bekämpa vintertröttheten

Öka energinivån

Bli piggare

Behagligt ljus

Naturligt, vitt ljus

Ljusintensitet: 10 000 lux

Dimmer för ljusintensitet

Jämn skärmljusstyrka

Utbytbar lampa

Lättanvänd

På/av-knapp

Indikator för behandlingstid

Justerbar vinkel: 20 grader

Enkel att placera

Justerbar vinkel: 20 grader

Medicinsk utrustning

Direktiv om medicintekniska produkter:

2007/47/EG, MDD 93/42/EEG

Säkerhet och regler

CE 0344-certifierad

I enlighet med IEC 60601-1 Ed. 3

Inte för allmän belysning

UV-fri: Ingen UV- eller nära UV-strålning

Tekniska specifikationer

Ballastfrekvens: 45 kHz...125 kHz

Effekt: 75 W

Frekvens: 50 Hz

Isolering: Klass II (dubbel isolering)

Typ av lampor: 2 PL-L 36 W Philips

EnergyLight

Volt: 230 V

Livslängd för lampor: 1 700 timmar (10 000

lux)

Sladdlängd: 200 cm

Vikt och mått

F-låda, vikt (= A-låda): 4,4 kg

Förpackningsstorlek (BxHxD): 36 x 62,2 x 21,5

cm

Förpackningens vikt: 4,4 kg

Logistisk information

Ursprungsland: Tyskland

CTV-kod: 884331901

* Avery et al. (2001) Acta Psychiatr Scand 103(4): 267-74;

Partonen et al. (2000). J Affect Disord 57(1-3): 55-61
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