Philips Innergize
Solaarium Wellness

HB945

Lődvestab, värskendab, taastab
Nautige taastava suvise päikese toimet
Mudel Innergize ühendab infrapuna soojuse, infrapuna päevituse ja looduslőhnad taastava
päikese toime kogemiseks. Seade on mitmekesiste omadustega. Seda on hoiustamise
hőlbustamiseks lihtne kolmes etapis kokku panna.
Hoidke hinnalist ruumi kokku
• Kompaktseks suuruseks kokkupandav
Mugav kasutada
• Kerge kaal transportimise hőlbustamiseks
• Ainult kolmes etapis kergesti kokkupandav
• Kőrgus reguleeritakse sisseehitatud kaugusemäärajaga
• Infrapunane jätkurežiim naudingu pikendamiseks
• Akustiline signaal tuletab meelde, kui peaksite end ümber pöörama
• Praktiline prillide hoidmise koht sisseehitatud hoidikus
• Sisseehitatud rattad ja kandesang transportimise hőlbustamiseks
• Sisseehitatud kaugusemőőtja päevituskauguse määramiseks

HB945

Solaarium Wellness
Spetsifikatsioon

Toote erilised omadused

Elektroonilised omadused

• Pinge: 230 V
• Sagedus: 50 Hz
• Vőimsus: Lamp InfraTan, 1485 W, Infrapuna lamp,
2200 W W
• Jooksev: Lamp InfraTan, 6,8 A, Infrapuna lamp, 9,9
AA
• Sulavkaitsmed: 16 aeglane A
• UV-lambid: Philipsi lamp Cleo HPA-synergy 2 x
300 W
• Infrapuna lambid: Philipsi infrapuna lambid 2 x
1100 W
• Juhtme pikkus: 4 m
• Heli vőimsus: 2 x 5 W (keskväärtus kanali kohta)
• Helisignaali ja müra suhe: > 60 dB dB
• Sagedusriba: 60 Hz – 20 KHz Hz

Tarvikud

• Lőhnapadrunid: 2
• Lőhnagraanulitega F-karp kolmeks täitmiseks: 1

Logistikalised andmed

• Suletud toote suurus: (P x L x K) 1175 x 295 x
395 mm
• Avatud toote suurus: (P x L x K) 1130 x 850 x
1600 mm
• Pakendi suurus: (P x L x K) 1230 x 390 x 455 mm
• Toote kaal (v.a pakend): 19,2 kg
• Kaubaaluse kogus: 8
• Lääne-Euroopa EAN-kood: 87 10103 28622 6
• CTV-kood: 884 3 945 01000
• Päritolu riik: Poola

Ohutus

• Taimer: Kahekordne ohutus + automaatne
väljalülitus
• Isolatsioon: Kema-klass II (kahekordne
isolatsioon)
• Ohutusnormid: Euroopa CENELEC UV-tüüp III
• Filter: Tugevdatud klaas
• Liuglüliti: Kaksikblokeeringuga ohutuslüliti
• Kaitseprillide arv: 2

Lőhnagraanulite HB080 logistilised
andmed
•
•
•
•

12 NC-kood: 884308001010
CTV-kood: 884 3 080 01000
EAN A-karp: 8710103191339
EAN F-karp: 8710103191322

•

Kokkupandav
Täiskeha solaariumi leidliku disaini tőttu saate seadme
mugavaks ja hoiustamisruumi kokkuhoidvaks
kaasaskantavaks kohvriks kokku panna.
Jőutaastamine infrapunakiirguses
Infrapunakiirgaja Innergize parandab vereringlust,
soojendab ning paneb teid ennast tundma värskena ja
taastununa. Kui teie lihased ja liigesed on pinge all vői
väsinud, vőite neid lődvestada ja hellitada, kui seadme
Innergize infrapuna lampidega soojendate meeldivalt
tervet keha, seejuures sügavalt lődvestudes.
Kergekaaluline
Kergekaaluline disain vőimaldab täiskeha solaariumit
hőlpsalt kasutada ja transportida.
Infrapunakiirtes lődvestumine
Kui te musklid ja liigesed on pinge all vői väsinud, vőite
neid lődvestada ja hellitada, kui kasutate seadme
Innergize infrapuna lampide kogu keha meeldivalt
soojendavat ning sügavalt lődvestavat toimet.
Kolmes etapis kokkupandav
Pannakse kompaktsest, hoiustatavast suurusest kolmes
lihtsas etapis kokku.
Reguleeritav kőrgus
Optimaalseks ühtlaseks 190 x 70 cm suuruse
päevitamisvälja saamiseks peaksid lambikatted jääma
65 cm kőrgusele kehast. Oma voodi kohal asuva
lambikorpuse kőrgust saate reguleerida. Täiskeha
solaariumit saate kasutada vooditega, mille kőrgus (koos
madratsiga) on kuni 57 cm. Voodi pőhi peaks olema
vähemalt 8 cm pőrandast kőrgemal, et saaksite täiskeha
solaariumi jalad selle alla paigutada.
Aktiivheli
Kaks sisseehitatud kőlarit lasevad nautida lődvestavat,
eelprogrammeeritud loodushääli. Alternatiivselt vőite
sisseehitatud digiraadiost kuulata lemmikjaamade
saateid vői ühendada süsteemiga oma isikliku CD- vői
MP3-mängija.
Infrapunane jätkurežiim
Pärast seda kui kőlas akustiline helisignaal, vőite
aktiveerida infrapunastel kiirtel töötava jätkurežiimi
soojuse ja lődvestuse 10 min vőrra pikendamiseks.
Looduslikud lőhnad
Seade Innergize pakub valikut kolmest ainulaadsest
ümbritsevast lőhnast, mis parandavad multisensoorset
taju [Summer Blue (suvesina), Orange Valley
(apelsiniorg) ja Green Oasis (roheline oaas), tarvik nr
HB080]. Ainult valige meelislőhn ja täpsustage eelistuse
intensiivsust.
Seade InfraTan
Päevitamise ajal kasutatakse infrapunakiirguse lampe
samaaegselt päevitamislampidega. See annab mitte
ainult mugava soojustunde vaid infrapunakiirguse lambid
parandavad päevitamisel ka naha vereringet. Seadmega
Innergize saate nautida keskmiselt 30-minuti pikkust
(sőltuvalt nahatüübist) ohutut ja tervet keha lődvestavat
päevitamist.
Reflektor-tehnoloogia
Haamrilakiga kaetud paraboolreflektor jaotab
päevituslampide UV-kiired ühtlaselt ja tekitab 190 x 70
cm suuruse ühtlase päevitusvälja.
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