
 

Инфрачервена лампа

 

150 W

 

HP3616

Облекчава болки в мускулите и обикновените настинки
Дълбока, насочена топлина

Инфрачервената лампа Philips облекчава болките в мускулите и ставите. Нейната 150-ватова инфрачервена топлина прониква

дълбоко през кожата, подобрявайки кръвообращението, и по този начин доставя облекчение в площ от 20x30 см.

Концентричните пръстени помагат за фокусирането върху определени места.

Облекчава болките в мускулите и настинките

Дълбоко проникваща инфрачервена топлина

Силно фокусирано въздействие

150-ватова инфрачервена лампа с допълнително фокусиране

Лесна употреба

Регулируем ъгъл

Ключ вкл./изкл.

Лесно прибиране

Отделение за прибиране на шнура

Philips - експертът в осветлението

Продадени над 15 милиона инфрачервени лампи
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Акценти Спецификации

Дълбоко проникваща инфрачервена топлина

Доказано е, че инфрачервената светлина ефикасно

облекчава болки в мускулите и от стегнати стави.

Комфортната топлина от инфрачервените лъчи

прониква дълбоко в кожата ви, засилва

кръвообращението и отпуска мускулите ви. Когато

мускулите се успокоят, те автоматично се отпускат и

отморяват. Същевременно засиленото

кръвообращение помага на тялото ви да се освободи

от нечистотиите и изпраща бързо богата на кислород

кръв към напрегнатите области, което ефикасно

облекчава болката.

150-ватова инфрачервена лампа с допълнително

фокусиране

Инфрачервената лампа Philips е оптимизирана за

облекчаване на болки на площ 20 x 30 см, например

рамо, лакът, прасец или врат, както и за облекчение

при обикновени настинки. 150-ватовата инфрачервена

лампа излъчва 50% повече приятна топлина.

Концентричните пръстени спомагат лъчите да се

фокусират върху точно определена площ.

Регулируем ъгъл

Уредът може лесно да бъде наклонен на до 40

градуса назад.

Ключ вкл./изкл.

Удобен ключ за вкл./изкл. отзад на уреда, така че

уредът няма нужда от изключване след всяко

ползване.

Отделение за прибиране на шнура

Уредът разполага с държач за прибиране на кабела от

задната си страна. Просто навивате кабела около него

и уредът лесно може отново да се прибере.

Philips - експертът в осветлението

Philips е една от световните водещи компании за

осветителна техника, с над 100 години опит в

осветлението. По целия свят Philips вече има

продадени над 15 милиона инфрачервени лампи.

Лесно съхранение

Отделение за прибиране на шнура

Технически спецификации

Мощност: 150 W

Напрежение: 220/230 или 240/250 V V

Честота: 50 Hz

Дължина на шнура: 1,8 см

Изолация: Клас II (двойна изолация)

Тип лампи: PAR 38E, 150 W + призматични

пръстени за по-добро фокусиране

Живот на лампата: 750 сеанса по 10 минути

Тегло и размери

Размери на изделието: 22,0 x 13,0 x 18,5

(ВxШxД) см

Тегло на изделието: 1 кг

Размери на F-кутията: 22,5 x 14,0 x 20,4 (ВxШxД) см

Тегло на F-кутията: 1 кг

Брой F-кутии в една A-кутия: 6 бр.

Размери на A-кутията: 24,0 x 28,8 x 62,4

(ВxШxД) см

Тегло на A-кутията:

6,4 кг

К-во на европалет: 192 бр.

Логистични данни

CTV код: 884361601000

Страна на произход: Германия

Безопасност

Сертифицирана от IEC: В съответствие с IEC 60335

Лесна употреба

Регулируема: 0-40 градуса (назад)

Ключ вкл./изкл.
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