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Meer energie
De hele dag door energie op natuurlijke wijze
De Philips goLITE BLU is een draagbare, compacte energielamp die een helder blauw licht verspreidt dat aan
een zomerdag doet denken. Dit soort lichttherapie staat erom bekend dat het u op elk gewenst moment energie
geeft en is een uitstekende remedie tegen de winterblues.
Geeft meer energie en gaat winterblues tegen
Maakt gebruik van speciaal blauw licht, zoals een heldere, zonnige hemel
Helpt de symptomen van winterblues te bestrijden
Geeft meer energie
Eenvoudig, handig en comfortabel in het gebruik
Met slechts 15-45 minuten per dag merkt u het resultaat
Eenvoudige bediening van timer en intensiteit
Extra duurzame LED-lampen
100% UV-vrij blauw licht
Bewezen voordelen
Onafhankelijk onderzoek laat een verbeterd energieniveau zien bij gebruikers
Klinisch bewezen*: verbetert het humeur en geeft meer energie
100 jaar aan Philips-expertise in verlichtingstechnologie
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Kenmerken
Natuurlijk blauw licht

15-45 minuten per dag te gebruiken

UV-vrij

De goLITE BLU-energielamp produceert een
speciaal soort blauw licht dat op zeer zonnige,
heldere dagen van nature aanwezig is.
Speciale receptoren in de ogen absorberen dit
blauwe licht, waardoor u zich op elk gewenst
moment energiek voelt.

Plaats de goLITE BLU in uw gezichtsveld; u
hoeft niet rechtstreeks in het licht te kijken.
Wanneer u de goLITE BLU-energielamp 15
minuten of langer gebruikt, verbetert u op
natuurlijke wijze uw stemming en
energieniveau wanneer u dat nodig hebt.
Langer gebruik is absoluut veilig. Wanneer u
het apparaat tijdens de wintermaanden elke
ochtend gebruikt, nemen de klachten van de
winterblues af.

Het heldere, blauwe licht geeft u op natuurlijke
wijze meer energie. Het eﬀect is hetzelfde als
op een zonnige dag, maar dan zonder de
schadelijke UV-stralen van zonlicht.

Gaat winterblues tegen

Verbeterd energieniveau

Eenvoudige timer en dimmer

In landen waar de winters lang zijn en maar
weinig daglicht is, hebben veel mensen last
van een verlaagd energieniveau. Dit wordt ook
wel de winterblues genoemd. De winterblues
begint meestal in de herfst en kan enkele
weken duren. Met de goLITE BLU van Philips
kunt u de klachten eenvoudig verlichten, zodat
u zich weer net zo energiek voelt als in de
zomer.

Uit onafhankelijk onderzoek blijkt dat 70% van
de gebruikers vond dat hun energieniveau na
twee weken gebruik was verbeterd. Bzz Agent
UK 2011; n = 823

Stel de timer naar wens in op 15, 30, 45 of 60
minuten en kies een van de drie
helderheidsniveaus met behulp van de
dimmer.
Duurzame LED's
Philips Green-logo
Met groene producten van Philips kunnen
kosten, energieverbruik en CO2-uitstoot
worden verminderd. Hoe? Deze producten
bieden aanzienlijk betere milieuprestaties in
een of meer van de Green Focal Areas van
Philips: Energieverbruik, Verpakking,
Schadelijke stoﬀen, Gewicht, Recycling en
Levensduur.

Geeft meer energie

In de drukte van het dagelijkse leven wordt er
veel van ons gevraagd. We willen zowel op ons
werk als thuis optimaal presteren. Soms
merken we dat we gedurende de dag een
beetje inzakken. Door - op een moment van
uw keuze - de goLITE BLU te gebruiken, wordt
u op natuurlijke wijze energieker en alerter.

De duurzame LED-lampen van de goLITE BLU
kunnen 50 jaar lang gedurende 30 minuten
per dag worden gebruikt zonder dat de kracht
afneemt.
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Speciﬁcaties
Welzijn door licht
Biedt weerstand tegen de winterblues
Verhoogt het energieniveau
Verhoogt uw alertheid
Comfortabele lamp
Speciaal blauw licht
Dimmer voor de lichtintensiteit: Ja, 3 niveaus
Geavanceerde diﬀusie-optica
Breed behandelingsveld
Gebruiksvriendelijk
Aan/uit-schakelaar
Behandelingstimer: 15, 30, 45, 60 min
Draagbaar
Klein, compact ontwerp
Alleen gebruik met snoer
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Speciﬁcaties kunnen zonder
voorafgaande kennisgeving worden
gewijzigd. Handelsmerken zijn het
eigendom van Koninklijke Philips N.V.
en hun respectieve eigenaren.

Medische apparatuur
Richtlijn Medische Hulpmiddelen (MDD):
2007/47/EG, MDD 93/42/EG

Type lampen: LED
Levensduur van lampen: 10.000 uur
Snoerlengte: 150 cm

Veiligheid en voorschriften
CE 0344-gecertiﬁceerd
Voldoet aan IEC 60601-1 Ed. 3
Niet voor algemene verlichting
Zonder UV-stralen: Geen UV- of bijna-UVstraling

Gewicht en afmetingen
Afmetingen van het product: 14 x 14 x 2,5 cm
Gewicht van het product: 0,3 kg
Afmetingen doos (l x h x d): 17 x 18 x 10,5 cm
Gewicht doos: 0,5 kg
Hoofddoos: 2

Technische speciﬁcaties
Vermogen: 5,4 W
Voltage: 100-240 volt
Frequentie: 50/60 Hz
Isolatie: Klasse II (dubbel geïsoleerd)

Logistieke gegevens
Land van herkomst: China
CTV-code: 884332001
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