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Daylight TwoSun
lichttherapie en taaklamp
verlichting: led, 19 watt
lichtkleur: 6000 kelvin
lichtopbrengst: 800 lumen
lichtsterkte: 10.000 lux (op 10 cm)
2 in 1: lichttherapie en taaklamp

De Daylight TwoSun is een 2-in-1 taaklamp met SAD-verlichting. Met deze lamp
kunt u namelijk eenvoudig wisselen tussen een lichttherapiemodus en een
werklampmodus. De lichttherapiemodus is een uitkomst voor mensen die
kampen met SAD (seasonal affective disorder), een vorm van depressie die
samenhangt met de wisseling van de seizoenen. Als de dagen korter worden en
het zonlicht minder wordt, kan dat uw energie en humeur aantasten. Dit wordt
vaak een winterdip genoemd, die in de herfst begint en enkele weken aanhoudt.
Voor sommige mensen kan het de hele winter duren.
Lichttherapie is het blootstellen van uw ogen aan een kunstmatige lichtbron die
sterk licht uitstraalt en zonlicht nabootst. Dit helpt uw lichaam bij de productie
van melatonine en serotonine wanneer u weinig zonlicht ziet. Door het gebrek
aan zonlicht te vervangen, kunt u 's nachts gemakkelijker in slaap vallen en voelt u
zich overdag gelukkiger en energieker. Als u zich somber voelt of last hebt van
SAD, kan lichttherapie uw symptomen dus verlichten en u helpen u weer
helemaal de oude te worden. Het is klinisch onderzocht en heeft positieve
effecten aangetoond bij het verminderen van symptomen met betrekking tot SAD,
depressie, slaapstoornissen en jetlag.
Wanneer u de Daylight TwoSun niet gebruikt als SAD-lamp, is hij geschikt voor het
verlichten van uw ruimte en het verminderen van vermoeide ogen bij hobby's of
dagelijkse taken. Deze lichtgewicht en draagbare 2-in-1 lamp is ergonomisch
ontworpen om gemakkelijk met één hand te dragen. U kunt hem compact
opvouwen wanneer u hem niet gebruikt. Met de Easy Twist Shade™ kunt u het
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licht precies plaatsen en richten waar u het nodig hebt. Bovendien kunt u de
helderheid van de daglicht ledverlichting in 3 stappen aanpassen met de
geïntegreerde dimmer. Al met al is dit een ideale lamp voor lichttherapie, doe-hetzelf klusjes, knutselen, bureauwerk en andere dagelijkse bezigheden.
Klik hier voor de Daylight TriSun, een bureaulamp die eveneens lichttherapie
biedt.
Specificaties:
» Verlichting: led, 19 watt;
» Kleurtemperatuur: 6000 kelvin;
» Lichtopbrengst: 800 lumen;
» Lichtsterkte: 10.000 lux op 10 cm, 5000 lux op 20 cm en 2500 lux op 30 cm
afstand;
» Helderheid in 3 stappen dimbaar;
» Kleur: zwart met zilver;
» Gewicht: 1,1 kg;
» 95+ CRI voor optimale en nauwkeurige kleuraanpassing;
» Gemakkelijk wisselen tussen lichttherapie- en werklampmodus;
» Compact en draagbaar;
» Snoerlengte: 1,8 meter.
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Artikelnummer

E36201

Stock
Status

Stock
Quantity
14

Kleurtemperatuur Lumen Lux

6000 K
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