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Få energi som på en solskinsdag 
 

Vinteren står for døren, og dagene bliver kortere og mørkere. Kroppens energiniveau falder, 

og det bliver sværere at falde i søvn, søvnkvaliteten daler, og det er svært at komme op om 

morgenen. På bare få dage forbedrer Philips EnergyLight kroppens energiniveau og dermed 

humøret.  

 

– Knapt hver fjerde i Skandinavien lider af vinterdepression eller 

vintertræthed. Det hænger sammen med, at mennesket er skabt til at 

leve ved Ækvator med 12 timers lys og 12 timers mørke. De store 

årstidsvariationer i mængden af sollys kan vi ikke gøre så meget ved. 

Til gengæld kan vi med nogle enkle tiltag forbedre hverdagen og 

mindske problemet med lysmanglen. Når solen glimrer ved sit 

fravær, kan EnergyLight gøre arbejdet i stedet, siger Account 

Manager, Michael H. Møller, fra Philips. 

 

EnergyLight kan eksempelvis placeres på spisebordet eller på 

kontoret, mens du arbejder. Du behøver ikke se direkte ind i lampen, 

da lyset også har effekt inden for en begrænset afstand. Allerede efter 

fem dage med en halv times behandling på 10.000 lux om dagen, vil 

du mærke en tydelig forandring. 

 

 

Brugervenlighed frem for alt 

Med EnergyLight kan du tilpasse lyset til dine behov. Den indbyggede lysdæmper giver dig 

mulighed for at regulere lysintensiteten, mens de justerbare vinkler gør lampen nem at 

anvende. 

 

EnergyLight benytter hele det naturlige dagslys’ spektrum, og med det indbyggede UV-filter 

kan du helt trygt bevare følelsen af sommer hele året. 

 

– Med EnergyLight kan du gøre hver dag til en solskinsdag. Brug den for eksempel som 

læselampe – og bliv oplyst, siger Michael H. Møller. 

 

Philips EnergyLight HF3319: Vejledende udsalgspris 1.999 kr. 

 

 

Yderligere information: 
Information om Philips Energy Light, klik her 

Højt opløste billeder, klik her 

 

Account Manager Michael H. Møller  

tlf. 20 40 05 60 - e-mail: michael.h.moller@philips.com 

 

http://www.consumer.philips.com/c/energylight/14274/cat/dk/#filterState=ENERGYLIGHT_SU_DK_CONSUMER%3Dtrue
http://www.dealersupport.se/imagebank3/download.php?file=HF3319.jpg
mailto:michael.h.moller@philips.com


Pressekontakt, Erling Madsen, Philips Danmark A/S 

Tlf. 33 29 35 36 – e-mail: erling.madsen@philips.com 

 

Billeder og testprodukter til medier: Martin Jensen, Geelmuyden.Kiese  

Tlf. 33 95 96 97 eller e-mail: mje@geelmuyden-kiese.dk     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Om Philips 

Royal Philips Electronics of the Netherlands er et vidtspændende firma inden for helse og velvære, der fokuserer på at 
forbedre menneskers liv gennem relevante nyskabelser. Som verdensleder inden for healthcare, livsstil og belysning, 

integrerer Philips teknologi og design i løsninger med mennesket i centrum, baseret på grundlæggende viden om 
forbrugerne og vores slogan og arbejdsmetode ”sense and simplicity”. Hovedkontoret ligger i Holland og Philips har cirka 
118.000 ansatte i flere end 60 lande. Med en årsomsætning på ca. 26 milliarder euro i 2008 er koncernen markedsførende 

inden for hjertebehandling, akutbehandling og hjemmepleje, energieffektive belysningsløsninger og nye 
belysningsapplikationer, samt livsstilsprodukter der skaber velvære og glæde. Philips har således en stærk førerposition inden 

for FlatTV, shaving og grooming til mænd, bærbar underholdning og tandpleje. 
Nyheder fra og informationer om Philips findes på www.philips.com/newscenter, www.philips.dk og 

http://socialmedianewsroom.philips.dk 
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