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Få energi

som på en solskinsdag
Speciel lyskilde, som giver dig den dosis dagslys - og den energi - du har brug for, uanset 
årstiden og på en måde, som nemt kan tilpasses dine daglige rutiner.

Få energi på 30 minutter om dagen
• Originale Philips EnergyLight-lamper

Let at placere efter dine personlige ønsker
• Justérbar vinkel

Sikker brug
• UV-fri

Beviste helbredsmæssige fordele
• Understøttet af det europæiske direktiv om medicinsk udstyr (MDD)
 



 Originale Philips EnergyLight-lamper

EnergyLight er udstyret med originale Philips 
EnergyLight-lamper, som leverer lys med den samme 
intensitet og kvalitet som naturligt dagslys. Faktisk 
kan den levere op til 10.000 lux, men uden, at man 
bliver blændet. Hvis du bruger EnergyLight i bare 30 
minutter om dagen (du behøver ikke at sidde og 
kigge ind i lampen hele tiden) ved en lysintensitet på 
10.000 lux, vil du føle dit energiniveau og humør 
bliver bedre efter bare 5 dages brug.

Justérbar vinkel

Apparatet kan placeres i forskellige vinkler efter 
behov.

UV-fri
EnergyLight anvender det naturlige dagslys' fulde 
spektrum. Produktet lever op til de europæiske 
sikkerhedsstandarder og har en UV-
filtreringsskærm. Derfor er det fuldstændig sikkert at 
bruge EnergyLight.

Understøttet af det europæiske direktiv 
om medicinsk udstyr (MDD)

Denne enhed har beviste helbredsmæssige fordele i 
overensstemmelse med certificeringen i det 
europæiske direktiv om medicinsk udstyr (MDD).
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Tekniske specifikationer
• Strøm: 72 timer W
• Spænding: 220/230
• Frekvens: 50/60 Hz
• Lampetype: 2PL-L 36 W Philips Original 

EnergyLight
• Lampelevetid: 10.000
• Ballasttype: HF-K 236TLD (højfrekvent)
• Ballastdriftsfrekvens: 42.000 kHz
• Isolering: Klasse II (dobbelt isoleret)
• Ledningslængde: 3 m

Vægt og dimensioner
• Produktmål: 33x57x18 (BxHxD) cm
• Produktvægt: 3,5 kg
• F-boksens mål (=A-boks): 36x62,2x21,5 

(BxHxD) cm
• F-boksens vægt (=A-boks): 4,4 kg
• Antal på Euro-palle: 30 (UK 39) stk.

Logistiske data
• CTV-kode: 884330801000
• Oprindelsesland: Tyskland

Sikkerhed
• UV-fri: der kommer ingen UV-stråling gennem 

filtreringsskærmen
• Ingen blinken: pga. den højfrekvente beskyttelse, 

der forhindrer hovedpine
• Cenelec-certificeret

Nem at bruge
• Brugervejledning på produktet: Indikerer hvor 

længe man skal bruge produktet og i hvilken afstand
• Afbryderknap

Få energi på 30 minutter om dagen
• Original Philips EnergyLight: lamper: 10.000 lux ved 

20 cm, 2.500 lux ved 60 cm

Let at placere
• Justérbar vinkel: 20 °
• Kompakt størrelse: 18x33 (DxB) cm

Indikator for tilfredshed
• 94% tilfredse brugere

Medicinsk apparat
• Beviste helbredsmæssige fordele
•
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