
 

Infračervená lampa

 

150 W

 

HP3616

Poskytuje úlevu od bolesti svalů a při běžném nachlazení

Hluboké zacílené teplo

Infračervená lampa Philips poskytuje úlevu od bolesti svalů a kloubů. Její 150W infračervené teplo proniká

hluboko do pokožky, zlepšuje krevní oběh a poskytuje účinnou úlevu pro oblasti o velikosti 20 x 30 cm.

Soustředné kruhy pomáhají zacílení na určitou oblast.

Ulevuje od bolesti svalů

Hluboko pronikající infračervené teplo

Obzvlášť cílené ošetření

150W infračervená lampa s mimořádným zacílením

Snadné použití

Nastavitelný úhel

Vypínač pro zapnutí/vypnutí

Snadné skladování

Úložný prostor pro šňůru

Philips - odborník na osvětlení

Prodáno více jak 15 miliónů infračervených lamp



Infračervená lampa HP3616/01

Přednosti Specifikace

Hluboko pronikající infračervené teplo

Bylo prokázáno, že infračervené světlo účinně

ulevuje od bolesti způsobené problémy se

svaly a ztuhlými klouby. Příjemné teplo

produkované infračerveným světlem proniká

hluboko do pokožky, zlepšuje krevní oběh a

zahřívá svaly. Jelikož se svaly uklidní,

automaticky se uvolní a odpočívají. Protože je

díky tomu tkáň pružnější, pomáhá teplo také

proti ztuhlosti kloubů a zlepšuje jejich

pohyblivost.

150W infračervená lampa s mimořádným

zacílením

Infračervená lampa Philips byla

optimalizována pro úlevu od bolesti

v oblastech o velikosti 20 x 30 cm, jako jsou

ramena, lokty, lýtka nebo krk. Soustředné kruhy

pomáhají zacílit paprsky na určitou oblast.

Nastavitelný úhel

Přístroj lze snadno nastavit o až 40 stupňů

směrem dozadu.

Vypínač pro zapnutí/vypnutí

Jednoduchý vypínač pro zapnutí/vypnutí na

zadní straně přístroje, aby nebylo třeba po

každém použití přístroj odpojovat ze zásuvky.

Úložný prostor pro šňůru

Přístroj disponuje úložným držákem šňůry na

zadní straně. Jednoduše omotáte šňůru okolo

držáku a přístroj můžete opět uložit.

Philips - odborník na osvětlení

Společnost Philips je jedním z předních

globálních výrobců osvětlení s více jak

100letou zkušeností se světly. Na celém světě

prodala společnost Philips již více než

15 miliónů infračervených lamp.

Snadné ukládání

Úložný prostor pro šňůru: Ano

Technické údaje

Spotřeba: 150 W

Napětí: 220 / 230 V nebo 240 / 250 V V

Frekvence: 50 Hz

Délka šňůry: 1,8 cm

Izolace: Třída II (dvojitá izolace)

Typ lamp: PAR 38E, 150 W + prizmatické

kruhy

pro přesnější zacílení

Doba životnosti lampy: 750 sezení v délce 10

minut

Hmotnost a rozměry

Rozměry výrobku: 22,0 x 13,0 x 18,5

(VxŠxH) cm

Hmotnost výrobku: 1 kg

Rozměry F-balení: 22,5 x 14,0 x 20,4

(VxŠxH) cm

Hmotnost balení F-box: 1 kg

Počet balení F v balení A: 6 ks

Rozměry balení A: 24,0 x 28,8 x 62,4

(VxŠxH) cm

Hmotnost balení A-box: 6,4 kg

Množství na Euro paletě: 192 ks

Logistické údaje

Kód CTV: 884361601000

Země původu: Německo

Bezpečnost

Certifikace IEC: V souladu s normou IEC

60335

Snadné použití

Nastavitelnost: 0 - 40 stupňů (dozadu)

Vypínač pro zapnutí/vypnutí: Ano
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