
 

 

                            EyeComfort1المستند التقني لـ 
 

ك في الوقت الحاضر، تعد جودة الضوء جانبًا مميًزا رئيسيًا لإلضاءة. تشير جودة اإلضاءة بشكل عام إلى الجوانب المرئية للضوء وتأثير ذل

إمكانات ال حصر لها للتمييز في جودة الضوء المكاني والطيفي والمؤقت.  LEDificationعلى األشخاص والبيئة وتفاعلهم معها. يمنحنا 

باستمرار على تحسين منتجاتها من خالل الجمع  Signifyإنه يفرض علينا مراجعة طريقتنا التقليدية في تقييم جودة الضوء. تعمل شركة 

، الشركة الرائدة عالميًا في مجال Signifyلعلمية. تطرح شركة بين الفهم المتعمق الحتياجات المستخدم، ومعرفة تطبيق اإلضاءة، والرؤى ا

 .Philipsإلى السوق التي تحمل العالمة التجارية الشهيرة لشركة  LEDومصابيح  LEDاإلضاءة، لمبات 
 

كوبى، والسالمة التجارية وفقًا للمعايير المحددة التالية: أثر الوميض، واألثر االستريوس EyeComfortبإنشاء عالمة  Signifyقامت 

 ، والضوضاء السمعية. Color conderالبيولوجية الضوئية، والتوهج، والخفوت، واالنضباط، وثقافة 

 

لإلضاءة وفق هذه المعايير. يتناول هذا المستند التقني هذه المعايير، وبالتالي أهمية  LEDومحافظ منتجات  LEDيتم تقييم منتجاتنا من لمبات 

 تحسين اإلضاءة.

 ية العلميةالخلف
 المعايير المذكورة أعاله: Philipsوالتي تحمل العالمة التجارية  Signifyمن  EyeComfort LEDتتضمن 

 تأثير الوميض والتأثير االستريوسكوبى .1
بأنها تغيير في اإلدراك  TLAs. يتم تعريف ("TLAs")تأثير الوميض والتأثير االستريوسكوبى من بين "األدوات المبتكرة لإلضاءة المؤقتة" 

البصري، المستحث بواسطة حافز ضوئي، وهما اإلنارة أو التوزيع الطيفي، يتذبذب مع الوقت للمراقب البشري ضمن بيئة محددة. 

 الوميض هي إدراك عدم الثبات البصري الناجم عن حافز ضوئي، وهو اإلنارة أو التوزيع الطيفي، والذي يتذبذب مع الوقت لمراقب ثابت

 ضمن بيئة ثابتة. وبعبارة أخرى، فهو تقلب سريع ومزعج للضوء داخل الغرفة. 
 

يختلف األثر االستريوسكوبى عن الوميض ويعرف بأنه تغيّر في إدراك الحركة، مستحث بحافز ضوئي، وهما اإلنارة أو التوزيع الطيفي، 

 األثر االستريوسكوبى إلى انفصال غير طبيعي للحركة المستمرة. يتذبذب مع الوقت، لمراقب ثابت ضمن بيئة غير ثابتة. بمعنى آخر، يؤدي
 

بسرعة االستجابة للتغيرات في إشارة الدخل. لذلك، فإنها تنتج فعليًا تلك التقلبات في ناتج الضوء، مما قد يؤدي إلى ظهور  LEDتتميز لمبات 

TLAs  لألفراد في المساحة المضيئة. قد تأتي التغيرات من مصادر مختلفة، بما في ذلك: االضطرابات في الموصالت الرئيسية، والتفاعالت

مع عناصر التحكم )مثل خافتات الضوء(، والتشويش على إشارة الدخل من مصادر خارجية )مثل الميكروويف(، والتغيرات المزودة مسبقًا 

غير  TLAs، وفي الوقت نفسه، انخفاض رؤية LEDوني. صارت طرق خفض التقلبات في الضوء الناتج من مصابيح من المشغل اإللكتر

المرغوب فيها معروفة. ومع ذلك، تتطلب هذه الطرق تنازالت بشأن التكلفة والكفاءة وتتطلب المزيد من المساحة الفعلية، بالتزامن مع 

 مع أي بنية. LEDخفض ُعمر منتجات 

وعمق التعديل لتقييم وضوح الوميض واألثر االستريوسكوبى. ال تعتبر  Flicker (FI)قريب، تم استخدام عدة مقاييس مثل مؤشر  حتى وقت

أي من هذه التدابير مناسبة للتنبؤ بما يدركه األشخاص أو يختبرونه. تتأثر رؤية تأثير الوميض والتأثير االستريوسكوبى بعمق التعديل 

ة ودورة العمل، وال تأخذ هذه التدابير في االعتبار جميع تلك المعلمات. لذلك، تم تطوير النماذج العلمية استنادًا إلى والتردد وشكل الموج

"الجهاز البصري البشري"، في إشارة إلى اإلدراك البصري للبشر، والذي هو جزء من الجهاز العصبي الذي يسمح لنا بالرؤية. مقياس 

TLA  األكثر قوة للوميض هوLM
stP  ولـSVM  [3]. يتم دعم هذه اإلجراءات من قبل "اإلضاءة بأوروبا" [1,2]لألثر االستريوسكوبي 

. يتم حاليًا Signifyوالمقدمة من شركة  Philipsالتي تحمل عالمة  EyeComfort LEDويتم استخدامها لتقييم إضاءة  NEMA [4]و

 .TLAالتحقيق في التحسينات المستمرة على تدابير 

 

                                                           
المعلومات )اإلضافية( متوفرة لنا في مختلف المناطق، بما في ذلك  حيث تصبح Signifyمن خالل  EyeComfortقد يتم تعديل المستند التقني لـ  1

 تطوير المنتجات والبحث والمعايير واللوائح.



 

 

. وهذا يعني أن الشخص [2]% من الوقت 50التعريف المعتاد لعتبة الرؤية المطلقة هو النقطة التي يمكن للمراقب أن يكتشف فيها نسبة 

ال يعني ذلك أن المراقب سيكون لديه فكرة % من الوقت". 50ليس متأكدًا مما إذا كان يرى تأثير الوميض أم ال، ويختار الرد "أشاهد في 

% هو 50فمستوى  % األخرى. وبدالً من ذلك،50% من الوقت وفكرة واضحة بعدم رؤية نسبة 50ية وميض بنسبة واضحة عن رؤ

 المستوى الذي يكون فيه قرار ما إذا كنت تشاهدها أم ال بطريق الصدفة.
1,0LM≥وبالنظر إلى ما سبق، فإن شرط عدم وجود وميض واضح يتم تعريفه على أنه 

stP  ويستند إلىError!  15-4-0IEC 6100

Reference source not found. وError! Reference source not found. 2017-NEMA 77فيذ معيار . يتم تنLM
stP  وفقًا لـ

IEC TR 61547-1 2، اإلصدار Error! Reference source not found.. 

 

 لماذا يجب أن نهتم باُثر الوميض واألثر االستريوسكوبى؟
فقط مزعجة لألفراد  TLAs. ال تُعد [14-5]تعتبر منتجات اإلضاءة التي تعرض أثر الوميض أو أثر االستريوسكوبى إضاءة أقل جودة 

المرئية أن تقلل من  TLAولكن لها أيضا تأثير على راحة العين، والراحة العامة واألداء المرئي. وبشكل أكثر تحديدًا، يمكن لبروتوكوالت 

المرئية، وتسبب انزعاج العين )العيون المتعبة(، وتزيد من حدوث الصداع، وإجهاد العين، وتسبب االنزعاج. تشير الدراسات أداء المهام 

. مع وضع ذلك في االعتبار، تم تصميم منتجات [14-5]إلى أن الوميض المرئي يمكن أن يؤدي إلى نوبات الصرع في بعض الحاالت 

EyeComfort LED  التي تحمل عالمةPhilips  والمقدمة من شركةSignify .لتقليص تأثير الوميض والتأثير االستريوسكوبى 

 

 السالمة الضوئية .2

 خطر الضوء األزرق
خطر الضوء األزرق هو ضرر كيميائي ضوئي يصيب شبكية العين ويعتمد على التكون الطيفي والكثافة ووقت التعرض للعين. وقد 

= ال يوجد  0مجموعات خطر ) 4. تم تقسيم المصادر إلى [16]معياًرا لتقييم السالمة الضوئية  (IEC)وضعت "اللجنة الدولية الكهروتقنية" 

 = يوجد خطر مرتفع(. 3خطر، 

 : ال يشّكل المصباح أي خطر ضوئي على الكائنات الحية0مجموعة المخاطر 
 : ال يوجد خطر ضوئي بيولوجي بموجب القيود السلوكية العادية1مجموعة المخاطر 
 : ال تشّكل خطًرا بسبب استجابة بالتنافر مع الضوء الساطع أو الحرارة المزعجة2مجموعة المخاطر 
 : خطر حتى للتعرض المؤقت3مجموعة المخاطر 

 
تحتوي على أجزاء أعلى من األطوال الموجية الزرقاء، وبالتالي من  LEDهناك سوء فهم شائع في وسائل اإلعالم هو فكرة أن إضاءة 

المرجح أن تسبب خطر الضوء األزرق. وقد تم بحث ذلك وقياسه بدقة من قبل "االتحاد العالمي لإلضاءة"، مقارنة بالمحتوى الطيفي 

 .[15]العلماء  لتقنيات اإلضاءة المختلفة والمعايير المذكورة أعاله، فضالً عن مالحظات العديد من

 :[15]والنتائج العلمية الرئيسية هي 

عن التقنيات التقليدية، مثل المصابيح المتوهجة والمصابيح  LEDفيما يتعلق بمخاطر الضوء األزرق، ال تختلف مصابيح  -

 ة اللون. عن الجزء الموجود في التقنيات األخرى بنفس درجة حرار LEDالفلورية. ال يختلف جزء اللون األزرق في إضاءة 

والمنتجات التقليدية التي يُقصد استبدالها عن أن مستويات المخاطر  LEDتكشف المقارنة بين منتجات التعديل التحديثي لمصابيح  -

 متشابهة للغاية وجيدة ضمن النطاق غير النقدي.
" كما هو 0جموعة المخاطر )اللمبات أو األنظمة( وأنظمة اإلنارة التي تقع ضمن "م LEDيمكن للمستهلكين استخدام مصادر  -

 .IECمحدد بواسطة 

 األشعة فوق البنفسجية

والمخصصة لالستهالك على أي طاقة في جزء األشعة فوق البنفسجية من الطيف  LEDال تحتوي مصادر الضوء المستندة إلى مصابيح 

 ية.وبالتالي فهي غير ضارة لألشخاص الذين يعانون من حساسية أعلى لضوء األشعة فوق البنفسج

 األشعة تحت الحمراء
 LEDوء ضدر .  بالنسبة لمصا(IR)أية أشعة تحت حمراء  LEDعلى النقيض من اللمبات المتوهجة والهالوجين، ال تنبعث من لمبات 

 بما يکفي.وي قر غيراء لحمت األشعة تحن انبعاث األطر، خد أي جوال يك، للمستهل



 

 

التي تحمل  EyeComfort LED. تم تصنيف منتجات [16,17]يتم تناول السالمة البصرية من خالل المعايير والمبادئ التوجيهية الدولية 

هذه ال  LEDمما يعني أن استخدام منتجات  (RG0 / RG1) 1أو  0في "مجموعة المخاطر"  Signifyوالمقدمة من شركة  Philipsعالمة 

 ولوجيًا في ظل القيود السلوكية العادية، أو أن المصباح ال يشكل أي خطر ضوئي بيولوجي.  يشكل خطًرا ضوئيًا بي

 

 التوهج .3
التوهج هو أحد أهم عوامل عدم الرضا فيما يتعلق باإلضاءة المريحة. ويمكن تقسيم الوهج إلى الوهج المعيق والوهج المزعج. يشير الوهج 

المعيق إلى انخفاض األداء البصري الناجم عن مصدر الوهج في مجال الرؤية.  يتم تعريف الوهج المسبب لالنزعاج بأنه إحساس بعدم 

عن مصادر الضوء الساطع. يعتمد اإلحساس باالنزعاج على العديد من المعلمات مثل إضاءة المصدر، ومجال المصدر، الراحة الناجم 

وموقع المصدر في مجال الرؤية، وظروف اإلضاءة الخلفية، ونوع النشاط ومدة التعرض لمصدر السطوع. حاول الباحثون لسنوات تحديد 

د(. يعتمد  UGRييم الوهج ألماكن العمل الداخلية )البيئة المهنية( باستخدام مقياس مقدار عدم الراحة البصرية. يتم عادة تق )تقييم الوهج الموحَّ

، ال ترى الحلول غالبًا نوافذ خروج LEDهذا القياس على مستويات اإلنارة المتوسطة المحسوبة من توزيع شدة المجال البعيد. في إضاءة 

َحظ وجود تباين مرتفع في السطوع. وقد أظهرت الدراسات أن نوافذ الخروج المحسوبة التي لها غير موّحدة أو مخفّضة البكسل كما يال

. وهذا [35-19]نفسها( تؤدي إلى مزيد من الوهج المسبب لالنزعاج  UGRنفس معدل اإلنارة المتوسط كنافذة خروج موحدة )وبالتالي قيمة 

 نوافذ الخروج غير الموحدة. الحالي غير مناسب دائًما لالستخدام مع  UGRيعني أن 

الحالي أو تحسينه واستكشاف الطرق البديلة للتنبؤ بالوهج المزعج هو أحد الموضوعات البحثية الكبيرة.  UGRالبحث في قابلية تطبيق 

الرؤية، لمراعاة التبعية في زاوية  UGRالحالي بشكل رئيسي إلى تصحيح دليل الموضع في صيغة  UGRتهدف التحسينات التي تمت في 

وتصحيح متوسط اإلنارة، وتصحيح السطح المضيء المرصود، والتصحيح العام عن طريق االعتراض اإلضافي الذي يعبّر عن تباين 

. تعتمد االقتراحات الخاصة بالطرق البديلة لوصف الوهج على نمذجة المجاالت الحسية لشبكية [44-36]اإلضاءة داخل مصدر الوهج 

. يُعد النهج األخير [34]وتطبيق هذا النموذج على خرائط اإلنارة للغرفة لتقييم الوهج المزعج  (HVS)البشرية"  العين لـ "نظام الرؤية

 التي تستند أيًضا إلى نمذجة نظام الرؤية البشرية. TLAمطابقًا إلجراءات 

عتمد الوهج المحسوس للمبة اإلضاءة أيًضا على بالنسبة للمصابيح االستهالكية، ال يوجد حاليا أي معيار لقياس الوهج. وعالوة على ذلك، ي

االستعمال. سيكون الضوء المباشر ألي مصباح فوق الطاولة بالقرب من المراقب وعلى مستوى رؤيته أكثر توهًجا من نفس اللمبة عندما 

التباين العالي وحجم توضع في عاكس ضوئي في أحد زوايا الغرفة. بشكل عام، يحدث الوهج عن طريق مزيج من اإلضاءة العالية و

. في المصدر. يجب أن تعالج تدابير مقاومة التوهج على األقل أحد األسباب التالية: تقليل اإلضاءة، أو تقليل التباين، أو تقليل حجم المصدر

الوهج وبدونه. ، هناك فرق بين المصابيح ذات التحكم في Signifyوالمقدمة من شركة  Philipsالتي تحمل عالمة  LEDمجموعة مصابيح 

ةً يحتوي المصباح المزود بميزة التحكم في الوهج على مواد منتشرة و / أو رباط عالي البكسل أعلى اللمبة، ويتم اعتباره أقل بريقًا مقارن

موضوع بحثي بالمصابيح التي ال تتحكم في الوهج عند نفس التمويه والتكيف مع الخلفية نفسها. ال يتوفر حاليًا مقياس جيد للمصابيح وهو 

 في المستقبل.

 

 الخفوت .4
من  LEDبأنها إمكانية تغيير شدة الضوء وفقًا لتفضيالتك الخاصة. تمّكنك ميزة الخفوت بمنتجات  LEDيتم تعريف ميزة الخفوت بمنتجات 

يدون أن يتمكنوا من خلق جو مثالي أو إضاءة مهمة في كل بيئة. يرغب المستخدمون في خفت اإلضاءة االصطناعية لعدة أسباب. أوالً، ير

، تغيير الجو البيئي المحيط )القاتم والدافئ والمشرق والمنشط(. ثانيًا، يمكن لميزة الخفوت توفير مستويات تدفق مختلفة على مدار اليوم

خفت مستويات استنادًا إلى األنشطة المختلفة أو المعتمدة على مستويات اإلضاءة الخارجية. على سبيل المثال، قد ترغب في المساء في 

 ، من أجل تقليل الوهج المحتمل. وأخيًرا، يتم استخدام ميزة الخفوت لتوفير الطاقة.LEDاإلضاءة لتقليل التباين بين البيئة المظلمة وضوء 

يمكن أن يؤدي األداء الضعيف لميزة الخفوت إلى بعض اإلزعاج أو اآلثار غير المرغوبة مثل وميض الضوء عند مستويات الخفوت 

، والتغيرات في اتساع LEDميقة، والتحوالت غير المستقرة، ومستويات اإلضاءة الدنيا المنخفضة. تنبع هذه المشكالت من دائرة سائق الع

فولتية التيار الكهربي، واألحمال الموصلة بالتيار الكهربائي، وتفاعل عوامل الخفوت. يعمل تصميم األجهزة اإللكترونية الذكية على حل 

 ت العميق التي تعمل على منع عمليات التباين المرئي المتكررة و / أو غير المنتظمة في مستوى اإلضاءة.مشكلة الخفو

مستوى معقوالً من  Signifyوالمقدمة من شركة  Philipsالتي تحمل عالمة  EyeComfort LEDتوفر المنتجات القابلة للخفوت من 

 ورة مستمرة عبر نطاق الكثافة بالكامل.أو بص (SceneSwitch)الخفوت في اإلعدادات المسبقة 



 

 

 

 قابل للضبط .5

 القابلة للضبط في ثالث فئات: LEDيمكن تحديد اإلضاءة 

 أثناء الخفوت( 2700K-2200Kمن  CCTالخفوت الدافئ: القدرة على محاكاة السلوك المتوهج )مثل قطرات  .1

 (2700K – 6500Kضوء )على سبيل المثال، اللون األبيض القابل للضبط: القدرة على تغيير درجة اللون األبيض لل .2

 (RGB)اللون القابل للضبط: القدرة على تغيير لون اإلضاءة  .3

البيضاء العادية. نظًرا للتكنولوجيا المستخدمة، يصبح اللولب  LEDيعطي خفوت اللمبة المتوهجة تجربة إضاءة مختلفة عن خفوت مصابيح 

لون المتوهج أقل سخونة أثناء الخفوت، وبالتالي يصدر ضوًءا أبيًضا أكثر ميوالً إلى الحمرة )درجة حرارة لون أقل(. في المقابل، ال يتغير 

فقط اختالفًا في  LEDدرجة حرارة اللون، بينما يوفر مؤشر أثناء الخفوت. لذا، يعطيك المصباح المتوهج تباينًا في الشدة و LEDصمام 

 درجة الحرارة وستظل درجة حرارة اللون كما هي.

، ولكن يمكن أن يكون هذا مختلفًا بحسب [45]يحب األشخاص الجلوس بدفء في مستويات إضاءة منخفضة لخلق أجواء لطيفة ومريحة 

 WarmGlowخاصية  Signifyوالمقدمة من شركة  Philipsتحمل عالمة التي  EyeComfort LEDالمنطفة. توفر بعض مصابيح 

في شكلين  WarmGlow(، يمكن محاكاة السلوك الخافت. تأتي ميزة 2700Kو 2200Kمختلفتين ) LEDللخفوت. وبالجمع بين لمبتي 

 .(2700K-2200K)مل. بسالسة على النطاق الكا WarmGlowذات اإلعدادات الثابتة وميزة الخفوت  SceneSwitchمختلفين. 

يضفي ميزات رائعة على النظام اليومي لألشخاص. تخبرنا ساعتنا  CCTبجانب األثر المحيطي، فالجمع بين ميزة الخفوت وتغيير 

. نشعر باالستيقاظ [46]البيولوجية بوقت االستيقاظ والنوم. شدة وطيف الضوء هو واحد من المعلمات التي تتحكم في هذه االستجابات 

نبيه مع الضوء عالي الكثافة الذي يحتوي على الكثير من اللون األزرق، في حين يعمل الضوء منخفض الكثافة مع مقدار منخفض من والت

اللون األزرق على إطالق هرمون الميالتونين النائم، مما يجعلنا نشعر بالنعاس. وقد أظهرت األبحاث أنه يفضل اإلضاءة الساطعة مع 

في الصباح لدعم االستيقاظ وينبغي تجنبه في المساء، ألنه يثبط إنتاج الميالتونين ويجعل النوم صعبًا. تُعد بيئات  وجود لون أزرق بكثافة

CCT  [46]الخافتة والدافئة في المساء مثالية لتحقيق إيقاع بيولوجي ثابت. 

للخفوت على  WarmGlowزودة بخاصية الم Signifyوالمقدمة من شركة  Philipsالتي تحمل عالمة  EyeComfort LEDتعمل لمبات 

 دعم التفاعل مع الجو المحيط واإليقاع اليومي لألشخاص. 

 

 تجسيد اللون  .6
تتعلق جودة اللون بتفضيل إدراك المستخدمين وتقديرهم لإلضاءة في أحد التطبيقات المحددة. تؤثر جودة ألوان مصادر اإلضاءة البيضاء 

 على المساحة والكائنات والمظهر البشري. يمكن أن تقلل جودة األلوان الرديئة من التمييز البصري والتقديم الدقيق للمساحات المضيئة أو

أو األشخاص. على سبيل المثال، قد تظهر درجات البشرة في اإلنسان والنباتات واألطعمة باهتة أو غير مشبّعة تحت إضاءة ذات  الكائنات

 لون منخفض و / أو تشبّع بلون منخفض. 

ف تجسيد اللون لمصدر اإلضاءة البيضاء على أنه تأثير اإلنارة على مظهر لون الكائنات، بإجراء مقارنة واعي ة أو ال شعورية مع يُعرَّ

لقياس القدرة على عرض األلوان  (CRI-Ra)يُستخدم المؤشر العام لتجسيد األلوان  [47]مظهر لونها وفقًا لمعايير اإلنارة المرجعية 

 CIE 1974محددة وفقًا لمعيار  (TCS)وتحديدها لمصدر اإلضاءة البيضاء، بناًء على مجموعة من ثمانية عينات مختبرية من األلوان 

أن تقديم األلوان وفقًا لمصدر االختبار متساٍو مقارنةً بتجسيد األلوان وفقًا للمصدر  100من  CRIومشبّعة بدرجة معقولة. تعني قيمة 

 (CCTs <5000Kالمرجعي )المرجع الذي يتميز بتوهجه لـ 

أعلى. يلعب التشبع باأللوان )األلوان المشرقة(،  CRI. ال يفّضل دائًما استخدام مصدر CRIال يقترن دائًما تفضيل المستخدمين مباشرة بقيمة 

. يفّضل بعض األشخاص بشكل عام بعض أنواع التشبع الزائد، [48,49,50]باألخص التشبع باللون األحمر، أيًضا دوًرا هاًما في التفضيل 

 تلف الثقافات.ألن األشياء تبدو مفعمة أكثر باأللوان. يختلف التفضيل في درجة لون البشرة، وأيًضا بين مخ

التي تحمل  EyeComfort LEDوالتشبع باأللوان ألي استعمال محدد. تهدف  (CRI)من المهم تحقيق التوازن السوّي بين أداء األلوان 

 LEDإلى تحسين التمايز بين األلوان وتعزيز العوامل الجمالية من خالل استخدام لمبات  Signifyوالمقدمة من شركة  Philipsعالمة 

 دام الخصائص الجيدة لجودة األلوان. باستخ



 

 

 

 الضوضاء .7
من الضوضاء السمعية، وباألخص عند استخدامها عند مستويات خفوت عميقة. يمكن أن تخلق الفولطيات  LEDيمكن أن تعاني لمبات 

للمضايقة واإلزعاج. وهذا هو  والتيار الكهربي الناتجة رنينًا ميكانيكيًا في المكونات. يمكن تصور هذا اإلزعاج باعتباره مصدًرا كبيًرا

 بوضع متطلبات بديلة لمستويات الضوضاء السمعية. Energy Starالسبب في قيام 

. ليس [51]متر  1ديسيبل في كل مسافة  24للضوضاء السمعية، لن تسبب اللمبات أي إزعاج سمعي يفوق  Energy Starووفقًا لمتطلبات 

ديسيبل(، أو اللمبات التي تقع بالقرب من األشخاص )ضوء القراءة واللمبة  20هذا الحد صارًما للمبات في أية غرفة صامتة تماًما )نحو 

 اللوائح المنشورة في االعتبار. Signifyوالمقدمة من شركة  Philipsالتي تحمل عالمة  EyeComfort LEDالجانبية(. تضع منتجات 
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