„Philips“
Pusės kūno soliariumas

HB404

Saulės įdegis, puiki išvaizda!
Puikiai įdegęs veidas ir pečiai
Su prabangiu pusės kūno soliariumu galite įdegti veidą, pečius ir dekoltę. Su galinga didelio
slėgio lempa greitai pasiekiami natūralesnio įdegio rezultatai. Turi 4 vartotojų atminties
funkciją, atstumo matuoklį ir reguliuojamą laikmatį.
Veiksmingi įdegio rezultatai
• Galinga 400 vatų didelio našumo lempa
• Pusės kūno įdegio plotas (40x60 cm) veidui ir viršutinei kūno daliai
Įprastas naudojimas
• Integruotas atstumo matuoklis, kuriuo nustatomas deginimosi atstumas
• Laido susukimas patogiai susuka maitinimo laidą į jo saugojimo vietą
• Patogaus nešimo rankena
• Lempos eksploatavimo laikas – 750 valandų
• Integruotas akinių laikiklis
Saugus įdegis
• 2 poros apsauginių akinių
• Dėl jūsų saugumo automatiškai išsijungia po 60 minučių
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Pusės kūno soliariumas

Ypatybės

Specifikacijos

„PowerTan“ pusės kūno įdegio lempa

Patogaus nešimo rankena

Įdegio lempą paimkite už nešimo rankenos.

Lempos eksploatavimo laikas – 750
valandų

„Philips Cleo“ didelio slėgio UV lempos veikia
mažiausiai 750 valandų. Po 750 valandų lempas reikia
pakeisti.

2 poros apsauginių akinių

Dvi poros apsauginių akinių, skirtų akis saugoti nuo
UV spindulių.

Automatinis sustojimas - 60 min.

„PowerTan“ pusės kūno įdegio priemonėje
naudojama didelio našumo 400 vatų HPA lempa.
Lempa suteikia gražų įdegį veidui ir krūtinės viršui.

Dėl jūsų saugumo automatiškai išsijungia po 60
minučių. Tokiu būdu stengiamasi jus apsaugoti nuo
nudegimo (pvz., jei deginimosi metu užmiegate).

XL pusės kūno įdegio plotas (60 x 40 cm)

Integruotas atstumo matuoklis

Elektroninės funkcijos

• Įtampa: 50 Hz, 230 V
• Maitinimas: 440 W
• Balastas: 1 x BHA 500L322I įkraunami maitinimo
elementai
• Starteris: be starterio
• Laido ilgis: 3 m
• Lempos: HPA CLEO flexpower 400-600 W
• Srovė: 3,5 (apie) A

Logistiniai duomenys
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•
•
•
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Gaminio dydis: 47x26x20 cm
Gaminio svoris (be pakuotės): 5,5 kg
Gaminio svoris (su pakuote): 6,7 kg
F pakavimo dėžė: 57x35x28 cm
Pakavimo dydis eksportui: 57x35x28 cm
Pakavimo svoris eksportui: 6,7 kg
Gaminiai A dėžėje: 1
CTV kodas WE: 884340401000
CTV kodas CEE: 884340401300
Kilmės šalis: Lenkija

Saugumas

• Izoliacija: II Kema klasė (dviguba izoliacija)
• Saugos norma: pagal Europos CENELEC
reikalavimus, UV III tipas
• Apsauginių akinių skaičius: 2
•

Integruotas atstumo matuoklis, kuriuo nustatomas
atstumas tarp jūsų kūno ir prietaiso. Pagal vartotojo
vadovą padeda nustatyti deginimo atstumą.

Ypač didelis pusės kūno įdegio plotas (40 x 60 cm)
yra pakankamas veidui ir viršutinei kūno daliai įdegti.
Įdega veidas, pečiai ir krūtinės viršus. Atskiro seanso
metu galite deginti kojas ir apatinę kūno dalį.

Integruotas akinių laikiklis

Laido suktukas

Prietaise integruotame akinių laikiklyje laikomi
akiniai, kad jie nepasimestų.

Laidą galima suvynioti ant grotelių taip, kad prietaisą
būtų patogu padėti.

Išleidimo data 2018-03-23

© 2018 „Koninklijke Philips N.V.“
Visos teisės saugomos.

Versija: 2.5.1

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių
ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų
savininkų nuosavybė.

12 NC: 0000 000 00000

www.philips.com

