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HF3330 Få mer energi
Energi hele dagen på en naturlig måte

Philips goLITE BLU er en kompakt og bærbar energilampe som avgir et lys like

blått som himmelen om sommeren. Denne spesielle lysterapien er kjent for å øke

energinivået ditt på en naturlig måte når du trenger det, og bekjempe

vinterdepresjon.

Øker energinivået og bekjemper vinterdepresjon

Bruker spesifikt blått lys som en klar solfylt himmel

Bidrar til å redusere symptomene ved vinterdepresjon

Bidrar til å øke energinivået

Bidrar til å forhindre tretthet ved jetlag

Komfortabel, praktisk og enkel å bruke

Brukes i 15–45 minutter per dag for å få resultater

Praktisk bærbar og oppladbar

Bakbelyst berøringsskjerm for justering av timeren og lysstyrke

Ekstra langvarige lysdioder

100 % UV-fritt blått lyst

Beviste fordeler

Uavhengig forskning viser at brukerne får mer energi

Klinisk bevist* å forbedre humøret og energien

100 år med Philips-ekspertise innen lysteknologi
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Høydepunkter

Naturlig blått lys

goLITE BLU-energilampen produserer en

spesiell type rent og blått lys som naturlig

oppstår på svært solfylte og klare dager.

Spesielle mottakere i øynene absorberer dette

blå lyset, som gir deg energi når du trenger det.

Bekjemper vinterdepresjon

I land med lange vintre opplever mange

redusert energi og nedstemthet på grunn av

lysmangel. Disse symptomene omtales gjerne

som vinterdepresjoner. De begynner som oftest

på høsten, og kan vare i flere uker. Philips

goLITE BLU er en enkel og naturlig måte å

redusere disse symptomene på, og gir deg

sommerens humør og energinivå tilbake.

Øker energinivået

En travel livsstil krever mye av oss, og vi vil

gjerne være på vårt beste både på jobb og på

fritiden. Av og til kan vi føle oss nedstemte

eller gå på lavgir i løpet av dagen. Ved å bruke

energilampen goLITE BLU når som helst på

dagen, kan du øke energinivået og våkenheten

på en naturlig måte.

Hjelper mot jetlag

Mange som reiser regelmessig, opplever jetlag

etter lange flyreiser. Hvis du bruker goLITE BLU

når du har jetlag, får du et naturlig energiløft og

hjelp til å stille kroppsklokken etter den nye

tidssonen.

Brukes i 15–45 minutter per dag

Plasser goLITE BLU i synsfeltet ditt – ikke se

direkte inn i lyset. Hvis du bruker goLITE BLU-

energilampen i minst 15 minutter, forbedres

humøret og energinivået ditt på en naturlig

måte uansett når du trenger det. Det er helt

trygt å bruke den lenger enn dette.

Regelmessig bruk hver morgen i

vintermånedene hjelper deg med å redusere

symptomer på vinterdepresjoner.

Bruk over alt

Kompakt design, oppbevaringseske,

oppladbart batteri og internasjonale adaptere

gjør goLITE BLU enkel å bruke, enkel å

oppbevare og enkel å ta med seg på reise.

Justerbar timer og intensitet

Still inn tiden etter behov (1–60 min) ved hjelp

av berøringsskjermen, og velg riktig nivå for

lysstyrken blant fire nivåer ved å bruke

dimmeren. Sett på alarmen for påminnelse om

behandlingstid, slik at du ikke glemmer økten

med blått lys.

Langvarige lysdioder

De langvarige lysdiodene i energilampen

goLITE BLU kan brukes 30 minutter per dag i

50 år uten at effekten svekkes.

UV-fri

Det rene, blå lyset øker energinivået ditt på en

naturlig måte, akkurat som på en solskinnsdag,

men uten sollysets UV-stråler.

Mer energi

Uavhengig forskning viser at 70 % følte at de

fikk mer energi etter to ukers bruk. Bzz Agent

UK 2011; n = 823
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Spesifikasjoner

Velvære med lys

Bekjemp vinterdepresjoner

Få mer energi

Bli mer våken

Bekjemp jetlag

Komfortabelt lys

Spesifikt blått lys

Lysintensitetsdimmer: Ja, 4 nivåer

Avansert diffuseroptikk

Stort behandlingsfelt

Lett å bruke

Bakbelyst berøringsskjerm

Innebygd klokke

Av/på-knapp

Pause-funksjon

Påminnelsesalarm for behandling

Behandlingstimer: 0–60 min

Bærbar

Liten, kompakt design

Internt oppladbart batteri

Internasjonale strømadaptere

Beskyttende veske inkludert

Medisinsk utstyr

EU-direktivet om medisinsk utstyr (MDD):

2007/47/EF, MDD 93/42/EØS

Sikkerhet og forskrifter

CE 0344-sertifisert

Samsvarer med IEC 60601-1 Ed. 3

Ikke for generell belysning

UV-fri: Ingen stråling av UV eller nesten-UV

Tekniske spesifikasjoner

Drift: 12 W

Spenning: 100–240 V

Frekvens: 50/60 Hz

Isolasjon: Klasse II (dobbel isolasjon)

Type lamper: LED

Levetid for lamper: 10 000 time(r)

Ledningslengde: 180 cm

Mål og vekt

Produktmål: 14 x 14 x 2,5 cm

Produktvekt: 0,4 kg

Mål for esken (B x H D): 17,8 x 17,8 x 17,8 cm

Vekt for esken: 0,9 kg

Hovedeske: 2

Logistiske data

Opprinnelsesland: Kina

CTV-kode: 884333001

* Anderson, J. et al. Acta Psychiatr Scand 2009 120:

203-12
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