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Philips
Infrapunalämpölamppu

HP3614
Syvältä vaikuttava infrapunalämpö

100 watin infrapunalämpölamppu

Säädettävä kallistuskulma

Johdon säilytys



 

Helppo säilyttää
• Johdon säilytys

Tekniset tiedot
• Virta: 100 W
• Jännite: 220/230 V
• Taajuus: 50 Hz
• Johdon pituus: 1,6 m
• Lämmöneristys: II-luokka (kaksoiseristetty)
• Lamppujen tyyppi: R95, 100 W
• Lampun käyttöikä: 750 käyttökertaa (10 

minuuttia/kerta)

Mitat ja paino
• Tuotteen mitat: 20,0 x 12,0 x 16,0 (KxLxS) cm
• Tuotteen paino: 0,5 kg
• Tuotepakkauksen mitat: 21,1 x 12,6 x 19,2 

(KxLxS) cm
• Tuotepakkauksen paino: 1 kg
• Tuotepakkauksia/tukkupakkaus: 6 kpl
• Tukkupakkauksen mitat: 22,4 x 26,2 x 58,8 

(KxLxS) cm
• Tukkupakkauksen paino: 3,1 kg
• Euro-lavan kpl-määrä: 288 kpl

Logistiset tiedot
• CTV-koodi: 884361401000
• Alkuperämaa: Saksa

Turvallisuus
• IEC-sertifioitu: Standardin IEC 60335 mukainen

Helppokäyttöinen
• Säädettävä: 0 – 40 astetta (taaksepäin)
•

Infrapunalämpölamppu
  

Tekniset tiedot

Julkaisupäivä 2009-02-10

Versio: 2.1

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. 
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips Electronics N.V:n 
tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com
HP36

Tärkeim

Syvältä v
Infrapunalä
lihaskipua j
työntyy syvä
lämmittää l
lihakset aut
pääsee eroo
verta rasittu

100 watin
Philipsin 10
tehokkaast
alueilla, kut
niskassa, ja

Säädettä
Laitetta voi 

Johdon sä
Laitteen tak
helppo kiet

Philips – 
Philips on yk
maailmassa
Maailmanla
infrapunalä
14

mät om

aikuttava
mmön on t
a nivelien jä
lle ihoon, v
ihaksia. Liha
omaattisest
n epäpuhta
neille aluei

 infrapun
0 watin infr
i kipuja 20 
en olkapää
 helpottaa v

vä kallistu
helposti kä

ilytys
aosassa on

oa siihen la

valoasiant
si johtavista
 ja sillä on 
ajuisesti Ph
mpölamppu
 infrapunalämpö
odettu helpottavan tehokkaasti 
ykkyyttä. Miellyttävä lämpö 
ilkastuttaa verenkiertoa ja 
sten lämmetessä kireys häviää, ja 
i rentoutuvat. Samalla elimistö 
uksista ja toimittaa happipitoista 

lle, jolloin kipu lievittyy

alämpölamppu
apunalämpölamppu lievittää 
x 30 cm:n kohdistetuilla kehon 
ssä, kyynärpäässä, pohkeessa tai 
ilustumisoireita.

skulma
äntää taaksepäin jopa 40 astetta.

 säilytyspaikka johdolle. Johto on 
itteen säilytyksen ajaksi.

untija
 valotuotteita myyvistä yrityksistä 

alalta yli 100 vuoden kokemus. 
ilips on myynyt yli 15 miljoonaa 
a.
inaisuud
et

http://www.philips.com

