
 

Philips
EnergyLight

HF3309
Ole yhtä energinen

kuin aurinkoisena päivänä
Valoterapialaite, joka antaa sinulle tarvitsemaasi päivänvaloa ja energiaa, ja jota voit käyttää 
juuri silloin kuin sinulle sopii.

Ammenna energiaa 30 minuuttia päivässä
• Original Philips EnergyLight -lamput

Digitaalinen näyttö ilmaisee energiatason
• Digitaalinen ajastin ja näyttö

Miellyttävä valo
• Valotehon himmennin

Helppo sijoittaa sopivalle etäisyydelle
• Säädettävä kallistuskulma

Turvallinen
• Ei UV-säteilyä
 



 Original Philips EnergyLight -lamput

EnergyLight-valoterapialaitteessa on Philips 
EnergyLight -lamput, jotka tuottavat luonnollista 
päivänvaloa tehokkaasti ja laadukkaasti. 
Enimmäisteholtaan 10 000 luksin lamput eivät 
häikäise tai heijasta. Jo 30 minuutin päivittäinen 
EnergyLight-laitteen käyttö (lamppua ei tarvitse 
katsoa koko ajan) 10 000 luksin teholla nostaa 
energiatasoasi ja piristää mieltäsi jo viidessä päivässä.

Digitaalinen ajastin ja näyttö

EnergyLight HF 3309 -kirkasvalolampussa on 
digitaalinen käyttöliittymä ja käyttöä helpottavat 
kiinteät pikakäyttöohjeet, joiden avulla näet, kuinka 
paljon energiaa saat hoitokerran aikana.

Valotehon himmennin

Tämän laitteen avulla saat yhtä paljon energiaa kuin 
kesällä, ja voit käyttää sitä miellyttävällä etäisyydellä 

vaikka lukuvalona. EnergyLight-valoterapialaitteessa 
on himmennin, josta valotehoa voi säätää nollasta 
10 000 luksiin (20 cm:n etäisyydellä) tarpeesi 
mukaan.

Säädettävä kallistuskulma

Laite voidaan säätää useisiin eri asentoihin.

Ei UV-säteilyä
EnergyLightissa käytetään luonnonvalon koko 
aallonpituutta. Laite on eurooppalaisten 
turvallisuusstandardien mukainen ja siinä on UV-
suodatinlevy. Tämän vuoksi EnergyLight on täysin 
turvallinen.

EU:n lääketieteellisiä laitteita koskevan 
direktiivin mukainen

todistetusti terveysvaikutteinen ja Euroopan unionin 
lääketieteellisiä laitteita koskevan direktiivin (MDD) 
mukaisesti sertifioitu laite
HF3309/01

Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
• Virta: 72 W
• Jännite: 220/230
• Taajuus: 50/60 Hz
• Lamppujen tyyppi: 2PL-L 36 W Philips EnergyLight
• Lamppujen käyttöikä: 10,000
• Liitäntälaitteen tyyppi: HF-R 232PLT 

(korkeataajuuksinen)
• Liitäntälaitteen käyttötaajuus: 42,000 kHz
• Lämmöneristys: II-luokka (kaksoiseristetty)
• Johdon pituus: 3 m

Paino ja mitat
• Tuotteen mitat: 33 x 57 x 18 (LxKxS) cm
• Tuotteen paino: 3,5 kg
• Tuotepakkauksen mitat (=tukkupakkaus): 

36 x 62,2 x 21,5 (LxKxS) cm
• Tuotepakkauksen paino (=tukkupakkaus): 4,4 kg
• Euro-lavan kpl-määrä: 30 (UK 39) kpl

Logistiset tiedot
• CTV-koodi: 884330901000
• Alkuperämaa: Saksa

Turvallisuus
• Ei UV-säteilyä: UV-säteitä läpäisemätön UV-

suodatinlevy
• Ei välky: korkea taajuus estää päänsäryn
• Cenelec-sertifioitu

Helppokäyttöinen
• Pikakäyttöohjeet laitteessa
• Digitaalinen näyttö: näyttää energiatason ja 

hoitoajan
• Energiatason ilmaisin: näyttää energiatason 

hoitokerran aikana
• Digitaalinen ajastin
• Taukotoiminto
• Virtapainike

Ammenna energiaa 30 minuuttia 
päivässä
• Original Philips EnergyLight: lamput: 10,00 luksia/

20 cm, 2500/60

Miellyttävä valo
• Valotehon himmennin

Helppo sijoittaa
• Säädettävä kallistuskulma: 20 astetta
• Pienikokoinen: 18 x 33 (SxL) cm

Tyytyväisyysilmaisin
• 94 % asiakkaista tyytyväisiä
• Best Buy: STIWA (2003) -palkittu HF 3305 -

kirkasvalolampun seuraaja

Terveydenhuoltolaite
• Todistetusti terveysvaikutteinen
•
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