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Het lichttherapie-apparaat VITALITY LED is een hoogwaardige 
daglichtlamp met energiebesparende en milieuvriendelijke LED-
technologie in modern design. Het wordt gebruikt voor de behandeling 
van winterdepressies (SAD), die kan op natuurlijke wijze het algemene 
welzijn, de energie en prestaties in de donkere herfst en wintermaanden 
herstellen. 

 

 

- Kwalitatief hoogwaardig lichttherapie apparaat in modern design en LED-technologie 

- Bestaat uit een kunststof behuizing met opvouwbaar statief en bevestiging aan de muur of wand 
is mogelijk 

- Het lichte gewicht van de kleine, handige apparatuur maakt mobiel gebruik mogelijk 
- Helder en flikkervrij licht kan het gebrek aan licht compenseren in het donkere seizoen 
- Het licht van de VITALITY LED bevat geen schadelijke UV-componenten en is daarom onschadelijk 

voor de huid en ogen 
- Laag energieverbruik door LED-technologie 

- De VITALITY LED bereikt 10.000 Lux op een afstand van 17 cm, 5.000 Lux op een afstand van  

25 cm en 2.500 Lux op een afstand van 40 cm. 

- Gebruiksduur bij 10.000 Lux gedurende 30 minuten, bij 5.000 Lux  1 uur en bij 2.500 Lux 2 uren 

 

 

Model MDLEDV3 

Artikel-Nr. 13051 

EAN-Nummer 4038962130516 

Afmeting(B x H x T) 270 x 207 x 80 mm 

Gewicht 900 g 

Lamp LED 

Verlichtingssterkte 10.000 Lux bij 17 cm afstand 
  5.000 Lux bij 25 cm afstand 
  2.500 Lux bij 40 cm afstand 

Gebruiksomgeving 0 tot +40 graden Celsius en  
30 – 90 % relatieve vochtigheid 

Opslag- en transportomgeving -10 tot +60 graden Celsius en 
30 – 90% relatieve vochtigheid 

Netaansluiting 220 – 240 V, 50 Hz, 0.3 A 

 

VITALITY LED 

Productspecificaties 

Technische gegevens 
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