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HF3330/01 Få mer energi
Naturlig energi som varar hela dagen

Philips goLITE BLU är en kompakt och bärbar energilampa som producerar blått

ljus som en sommarhimmel. Just den här ljusterapin är känd för att på naturlig väg

höja dina energinivåer när du behöver det samt motverka vintertrötthet.

Ökar energinivån och motverkar vintertrötthet

Använder särskilt blått ljus som en klar, solig himmel

Hjälper till att motverka symptom på vintertrötthet

Hjälper till att höja energinivåerna

Hjälper mot trötthet orsakad av jetlag

Bekväm, praktisk och lätt att använda

Använd i endast 15–45 minuter per dag för att få märkbara resultat

Laddningsbar och praktisk att bära med sig

Bakgrundsbelyst pekskärm för justering av timer och ljusintensitet

Extra tåliga LED-lampor

Blått ljus som är hundraprocentigt fritt från UV-strålning

Dokumenterade fördelar

Oberoende forskning visar att användarnas energinivåer höjs

Kliniskt bevisad* att förbättra humöret och energinivåerna

100-årig Philips-expertis inom belysningsteknik
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Funktioner

Naturligt blått ljus

Energilampan goLITE BLU avger ett särskilt

rent blått ljus som uppträder naturligt under

mycket soliga och molnfria dagar. Speciella

receptorer i ögonen absorberar det blå ljuset

och gör att du känner dig energisk när du

behöver det.

Motverkar vintertrötthet

I länder med långa vintrar kan många känna

att energin tryter och att humöret svänger på

grund av mörkret. Symptomen kallas

vintertrötthet, framträder vanligtvis på hösten

och kan hålla i sig i flera veckor. Philips goLITE

BLU är ett enkelt och naturligt sätt att bekämpa

symptomen och återställa humöret och

energinivåerna.

Höjer energinivåerna

Vår hektiska livsstil kräver mycket av oss, och vi

vill göra vårt bästa både i vårt arbetsliv och

privatliv. Ibland känner vi oss tömda på energi

under dagen. Med hjälp av energilampan

goLITE BLU kan du när som helst under dagen

få mer energi på ett naturligt sätt.

Hjälper mot jetlag

De som reser mycket kan ofta uppleva jetlag

efter långa flygningar. Om du använder goLITE

BLU när du känner av symptomen kan du få

energi på naturlig väg och ställa om din inre

klocka till den nya tidszonen.

Använd i 15–45 minuter per dag

Placera goLITE BLU i ditt synfält – du behöver

inte titta rakt in i ljuset. Om du använder

energilampan goLITE BLU i minst 15 minuter

kan du på naturlig väg förbättra ditt humör och

din energinivå när du behöver det. Det är även

helt säkert att använda den längre än så. Om

du använder den regelbundet varje morgon

under vintermånaderna kan du motverka

symptom på vintertrötthet.

Kan användas varsomhelst

Kompakt design, förvaringsväska,

laddningsbart batteri och internationella

adaptrar gör goLITE BLU enkel att använda,

förvara och ta med sig på resan.

Justerbar timer och ljusintensitet

Ställ in timern efter behov (1–60 min.) med

hjälp av pekskärmen, och välj rätt ljusstyrka

bland de fyra nivåerna med hjälp av dimmern.

Ställ in larmet för behandlingstiden så att du

inte missar din dos av blått ljus.

LED-lampor med lång livslängd

De tåliga LED-lamporna i energilampan

goLITE BLU kan användas 30 minuter per dag

i 50 år utan att förlora sin verkan.

Fri från UV-strålning

Det rena, blå ljuset ger dig mer energi på

naturlig väg, precis som en solig dag, men

utan riskerna med UV-strålning från solen.
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Specifikationer

Välbefinnande med ljus

Bekämpa vintertröttheten

Öka energinivån

Bli piggare

Bekämpa jetlag

Behagligt ljus

Särskilt blått ljus

Dimmer för ljusintensitet: Ja, fyra nivåer

Avancerad diffusionsoptik

Brett behandlingsfält

Lättanvänd

Bakgrundsbelyst pekskärm

Inbyggd klocka

På/av-knapp

Pausfunktion

Påminnelselarm för behandling

Behandlingstimer: 0-60 min

Bärbar

Liten, kompakt design

Inbyggt laddningsbart batteri

Internationella nätadaptrar

Skyddsfodral medföljer

Medicinsk utrustning

Direktiv om medicintekniska produkter:

2007/47/EG, MDD 93/42/EEG

Säkerhet och regler

CE 0344-certifierad

I enlighet med IEC 60601-1 Ed. 3

Inte för allmän belysning

UV-fri: Ingen UV- eller nära UV-strålning

Tekniska specifikationer

Effekt: 12 W

Volt: 100–240 V

Frekvens: 50/60 Hz

Isolering: Klass II (dubbel isolering)

Typ av lampor: LED

Livslängd för lampor: 10 000 timmar

Sladdlängd: 180 cm

Vikt och mått

Produktstorlek: 14 x 14 x 2,5 cm

Produktvikt: 0,4 kg

Förpackningsstorlek (BxHxD): 17,8 x 17,8 x

17,8 cm

Förpackningens vikt: 0,9 kg

Huvudkartong: 2

Logistisk information

Ursprungsland: Kina

CTV-kod: 884333001

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

203-12
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