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Ole yhtä energinen
Pysy yhtä energisenä kuin aurinkoisena päivänä!

Philips Energy Light on valoterapialaite, joka antaa sinulle tarvitsemaasi päivänvaloa ja energiaa ja jota voit

käyttää juuri silloin kuin sinulle sopii.

Ehkäisee kaamosmasennusta ja antaa energiaa

Helpottaa talvimasennuksen ja vuodenaikojen vaihteluun liittyvän masennuksen oireita

10 000 luksin valoteho

Käytä 30 minuutin ajan päivässä

Miellyttävä ja helppokäyttöinen

Hoitoajan osoitin

Valotehon himmennin

Säädettävä kallistuskulma

Ei UV-säteilyä

Hyödyt on todistettu

94 % käyttäjistä kokee, että EnergyLight auttaa talvimasennukseen

91 % käyttäjistä on tyytyväisiä EnergyLight-kirkasvalolamppuun

Todistettu kliinisesti helpottavan talvimasennusta

100 vuotta Philipsin valotekniikka-asiantuntemusta
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Kohokohdat

Voita talvimasennus

Maissa, joissa talvi on pitkä, monet tuntevat

itsensä väsyneeksi ja haluttomaksi valon

puutteen vuoksi. Näitä oireita sanotaan

talvimasennukseksi. Ne alkavat tyypillisesti

syksyllä ja voivat kestää useita viikkoja. Philips

EnergyLight on helppo ja luonnollinen tapa

helpottaa oireita ja palauttaa kesäinen

mieliala ja energiataso.

10 000 luksin valoteho

EnergyLight tuottaa luonnollista päivänvaloa

tehokkaasti ja laadukkaasti.

Enimmäisteholtaan 10 000 luksin lamput eivät

häikäise eivätkä heijasta.

Käytä 30 minuuttia päivässä

Jo 30 minuutin päivittäinen Philips

EnergyLightin käyttö täydellä teholla parantaa

mielialaa ja nostaa energiatasoa

luonnollisesti. Sen pidempikin käyttö on täysin

turvallista. Sijoita EnergyLight lähelle

näkökenttääsi – valoon ei tarvitse katsoa

suoraan. Säännöllinen käyttö jokaisena

talviaamuna helpottaa kaamosmasennuksen

ja vuodenaikojen vaihteluun liittyvän

masennuksen oireita.

Hoitoajan osoitin

EnergyLight-laitteessa on LED-ajastin, joka

osoittaa, miten kauan laitetta on käytetty.

Valotehon himmennin

Tämän laitteen avulla voit helpottaa

talvimasennusta ja saada yhtä paljon energiaa

kuin kesällä. Voit myös käyttää sitä

miellyttävällä valon voimakkuudella vaikka

lukuvalona. EnergyLight-laitteessa on

himmennin, josta valotehoa voi säätää

nollasta 10 000 luksiin (15–20 cm:n

etäisyydellä) mieltymystesi 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 turvallinen käyttää.

Käyttäjät todistavat sen toimivan

94 % käyttäjistä kokee, että Philips

EnergyLight auttaa tehokkaasti

talvimasennukseen. Testattu Yhdysvalloissa,

Kanadassa, Isossa-Britanniassa ja

Alankomaissa (metrix lab), kohderyhmä 286

kuluttajaa.

Korkea kuluttajatyytyväisyys

91% käyttäjistä on tyytyväisiä käyttämäänsä

Philips EnergyLight -tuotteeseen. Testattu

Yhdysvalloissa, Kanadassa, Isossa-

Britanniassa ja Alankomaissa (metrix lab),

kohderyhmä 286 kuluttajaa.

Philipsin vihreä logo

Philipsin vihreät tuotteet voivat vähentää

kustannuksia, energiankulutusta ja

hiilidioksidipäästöjä. Miten? Niiden

ympäristöystävällisyyttä on parannettu

merkittävästi vähintään yhdellä Philipsin

vihreän tuoteryhmän keskeisellä alueella:

energiansäästö, pakkausmateriaalit,

ympäristölle vaaralliset aineet, paino, kierrätys

ja hävittäminen sekä käyttöiän kestävä

luotettavuus.
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Tekniset tiedot

Hyvinvointia valolla

Voita talvimasennus: KYLLÄ

Nosta energiatasoa: KYLLÄ

Lisää vireyttä: KYLLÄ

Miellyttävä valo

Luonnollisen valkoinen valo: KYLLÄ

Valaistusvoimakkuus: 10 000 luksia

Valotehon himmennin: KYLLÄ

Tasaisen kirkas valo: KYLLÄ

Vaihdettava lamppu: KYLLÄ

Helppokäyttöinen

Virtapainike: KYLLÄ

Hoitoajan osoitin: KYLLÄ

Säädettävä kallistuskulma: 20 astetta

Helppo sijoittaa

Säädettävä kallistuskulma: 20 astetta

Terveydenhuoltolaite

Lääkintälaitedirektiivi: 2007/47/EY, MDD

93/42/ETA

Turvallisuus ja määräykset

CE 0344 -sertifioitu: KYLLÄ

IEC 60601-1 (Ed. 3) -sertifiointi: KYLLÄ

Ei sovellu yleisvalaisuun: KYLLÄ

Ei UV-säteilyä: Ei UV-säteilyä tai vastaavaa

Tekniset tiedot

Liitäntälaitteen käyttötaajuus: 45

kHz...125 kHz

Virta: 75 W

Taajuus: 50 Hz

Lämmöneristys: II-luokka (kaksoiseristetty)

Lamppujen tyyppi: 2PL-L 36 W Philips

EnergyLight

Jännite: 230 V

Lamppujen käyttöikä: 1 700 hours (10,000

luksia)

Johdon pituus: 200 cm

Paino ja mitat

Tuotepakkauksen paino (=tukkupakkaus):

4,4 kg

Pakkauksen mitat (LxKxS): 36 x 62,2 x 21,5 cm

Pakkauksen paino: 4,4 kg

Logistiset tiedot

Alkuperämaa: Saksa

CTV-koodi: 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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