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Føl deg energisk

som på en solskinnsdag
Med den spesielle lysenheten får du dagslyset og energien du trenger, uansett årstid, på 
en måte som lett passer inn i hverdagen.

Føl deg energisk med bare 30 minutter om dagen
• Originale Philips EnergyLight-lamper

Enkel å plassere slik du vil ha det
• Justerbar vinkel

Sikker å bruke
• UV-fri

Påviste helsefordeler
• Støttes av EU-direktivet om medisinsk utstyr (MDD)
 



 Originale Philips EnergyLight-lamper

EnergyLight bruker originale Philips EnergyLight-
lamper som gir lys med samme intensitet og kvalitet 
som naturlig dagslys. De kan faktisk gi deg opptil 
10 000 lux, men uten ubehagelig blendende eller 
skarpt lys. Hvis du bruker EnergyLight i bare 
30 minutter om dagen (du trenger ikke stirre mot 
lampen hele tiden) med en lysintensitet på 
10 000 lux, vil du merke en forbedring i energinivået 
og humøret etter bare 5 dager.

Justerbar vinkel

Apparatet kan plasseres i forskjellige vinkler, 
ettersom hva som passer.

UV-fri
EnergyLight bruker hele spekteret av naturlig 
dagslys. Den oppfyller europeiske 
sikkerhetsstandarder og har et UV-filter. EnergyLight 
er derfor helt trygg å bruke.

Støttes av EU-direktivet om medisinsk 
utstyr (MDD)

Denne enheten har påviste helsefordeler, slik det 
omtales i EU-direktivet om medisinsk utstyr (MDD).
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Tekniske spesifikasjoner
• Strøm: 72 W
• Spenning: 220/230
• Frekvens: 50/60 Hz
• Type lamper: 2 PL-L 36 W Philips EnergyLight
• Levetid for lamper: 10 000
• Type ballast: HF-K 236TLD (Høy frekvens)
• Driftsfrekvens for ballast: 42 000 kHz
• Isolasjon: Klasse II (dobbel isolasjon)
• Ledningslengde: 3 m

Mål og vekt
• Produktmål: 33 x 57 x 18 (B x H x D) cm
• Produktvekt: 3,5 kg
• Mål på F-boks (=A-boks): 36 x 62,2 x 21,5 

(B x H x D) cm
• Vekt på F-boks (=A-boks): 4,4 kg
• Ant. på europall: 30 (Storbritannia 39) deler

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

Sikkerhet
• UV-fri: ingen UV-stråler trenger gjennom filteret

• Ingen flimring: på grunn av høy frekvens på ballast, 
unngås hodepine

• Cenelec-sertifisert

Lett å bruke
• Brukerprotokoll på produktet: Viser hvor lenge 

den skal brukes på en bestemt avstand
• Av/på-knapp

Føl deg energisk med bare 30 min om 
dagen
• Original Philips EnergyLight: lamper: 10 000 lux 

ved 20 cm, 2500 lux ved 60 cm

Enkel å plassere
• Justerbar vinkel: 20 grader
• Kompakt størrelse: 18 x 33 (D x B) cm

Indikator for tilfredsstillelse
• 94 % fornøyde brukere

Medisinsk utstyr
• Påviste helsefordeler
•
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