
EnergyLight

HF3309

Få ny energi
som på en solig dag

Särskild ljusapparat med intensitetsdimmer som ger dig det dagsljus och den energi som du behöver, oavsett

årstid, på ett sådant sätt att du lätt kan göra användningen till en del av dina dagliga rutiner.

Få ny energi på 30 minuter om dagen

Philips EnergyLight-originallampor

Digital information om ökad energi

Digital timer och teckenfönster

Behagligt ljus

Dimmer för ljusintensitet

Enkel att placera efter dina önskemål

Justerbar vinkel

Säker användning

UV-fri



EnergyLight HF3309/01

Funktioner Specifikationer

Philips EnergyLight-originallampor

EnergyLight har Philips EnergyLight-

originallampor som producerar ljus med

samma intensitet och kvalitet som dagsljus.

Den kan faktiskt ge upp till 10 000 lux, men

utan att du blir bländad. Om du använder

EnergyLight i bara 30 minuter om dagen (du

behöver inte titta in i lampan hela tiden) med

en ljusintensitet på 10 000 lux kommer du att

märka att du får mer energi och blir på bättre

humör efter bara fem dagars användning.

Digital timer och teckenfönster

EnergyLight HF 3309 har ett digitalt

användargränssnitt med ett lättanvänt inbyggt

användarprotokoll som bl.a. ger direkt

information om hur mycket energi du har fått.

Dimmer för ljusintensitet

Använd apparaten vid en bekväm ljusnivå (som

du t.ex. använder när du läser) 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 utifrån

behov.

UV-fri

I EnergyLight används hela

dagsljusspektrumet. Den uppfyller europeiska

säkerhetsstandarder och har en skärm med UV-

filter. EnergyLight är därför helt säker att

använda.

Uppfyller direktivet för medicinska enheter

(MDD)

Den här enheten har dokumenterade

hälsofördelar, och är certifierad enligt direktivet

för medicinska enheter (MDD).

Tekniska specifikationer

Effekt: 72 W

Spänning: 220/230

Frekvens: 50/60 Hz

Typ av lampor: 2 PL-L 36 W Philips

EnergyLight

Livslängd för lampor: 10 000

Typ av ballast: HF-R 232PLT (hög frekvens)

Ballastfrekvens: 42 000 kHz

Isolering: Klass II (dubbel isolering)

Sladdlängd: 3 m

Vikt och mått

Produktstorlek: 33 x 57 x 18 (B x H x D) cm

Produktvikt: 3,5 kg

F-låda, mått (= A-låda): 36 x 62,2 x 21,5 (B x

H

x D) cm

F-låda, vikt (= A-låda): 4,4 kg

Kvantitet på europall: 30 (Storbrit. 39) delar

Logistisk information

CTV-kod: 884330901000

Ursprungsland: Tyskland

Säkerhet

UV-fri: ingen UV-strålning kommer genom

filtreringsskärmen

Inget flimmer: tack vare ballast med hög

frekvens för att undvika huvudvärk

Cenelec-certifierad

Lättanvänd

Användarprotokoll på produkten

Digitalt användargränssnitt: för information

om energi och tid

Energimätare: , anger hur mycket energi du

får

Digital timer

Pausfunktion

På/av-knapp

Få ny energi på 30 minuter om dagen

Philips EnergyLight, original: lampor: 10 000

lux vid 20 cm, 2 500 lux vid 60 cm

Behagligt ljus

Dimmer för ljusintensitet

Enkel att placera

Justerbar vinkel: 20 grader

Kompakt format: 18 x 33 (D x B) cm

Nöjdhetsindikator

94 % nöjda användare

Bästa köp: utmärkelse från STIWA (2003) som

efterträdare till HF 3305

Medicinsk utrustning

Dokumenterade hälsofördelar
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