
 

Infravörös lámpa

 

150 W

 

HP3616

Csökkenti az izomfájdalmakat és a közönséges megfázások

tüneteit

Mélyre ható, fókuszált meleg

A Philips infravörös lámpa hatékonyan csillapítja az izületi és izomfájdalmakat. A 150 wattos infravörös lámpa

melege mélyen a bőr alá hatol, serkenti a vérkeringést és így csökkenti a fájdalmat 20x30 cm-es felületen. A

körkörös gyűrűk segítségével pontosan a kívánt területre fókuszálhat.

Csökkenti az izomfájdalmat

Mélyreható infravörös meleg

Fokozottan fókuszált kezelés

150 wattos infravörös lámpa pontos fókusszal

Egyszerű használat

Állítható szög

Be/kikapcsoló

Könnyen tárolható

Vezeték tárolása

Philips – a világítás-specialista

Több, mint 15 millió eladott infravörös lámpa



Infravörös lámpa HP3616/01

Fénypontok Műszaki adatok

Mélyreható infravörös meleg

Az infravörös fény bizonyítottan hatékonyan

csökkenti az izomfájdalmat valamint az ízületi

merevséget. Az infravörös fény kellemes

melege mélyen behatol a bőr alá, stimulálja a

vérkeringést és melegíti az izmokat. Ez az

izmokra nyugtató és lazító hatással van. Mivel

rugalmasabbá teszi a szöveteket, a meleg

csökkenti az ízületek merevségét, és

hajlékonyabbá teszi azokat.

150 wattos infravörös lámpa pontos fókusszal

A Philips infravörös lámpa 20x30 cm-es

felületeken (pl. a váll, könyök, lábszár vagy

nyak) fellépő fájdalmak hatékony enyhítésére

lett optimalizálva. A körkörös gyűrűk

segítségével a fénysugár pontosan a kívánt

területre fókuszálható.

Állítható szög

A készülék könnyedén hátradönthető, max. 40

fokban

Be/kikapcsoló

A készülék hátulján könnyen kezelhető be- és

kikapcsoló gomb található, így a hálózati

csatlakozódugót nem kell minden egyes

használat után kihúzni a fali aljzatból.

Vezeték tárolása

A készülék hátulján kábeltároló található. A

kábelt egyszerűen köré tekerve tárolhatja.

Philips – a világítás-specialista

A Philips a világ egyik vezető vállalata a

világítástechnika területén, több, mint 100 éves

tapasztalattal rendelkezik. A Philips világszerte

közel 15 millió infravörös lámpát értékesített

már.

Egyszerű tárolás

Vezeték tárolása

Műszaki adatok

Tápellátás: 150 W

Feszültség: 220/230 vagy 240/250 V V

Frekvencia: 50 Hz

Vezetékhossz: 1,8 cm

Szigetelés: II. osztály (dupla szigetelés)

Lámpák típusa: PAR 38E, 150 W + prizmás

gyűrűk a jobb fókuszáláshoz

Lámpa élettartama: 750 db 10 perces

használat

Tömeg és méretek

Termék méretei: 22,0 x 13,0 x 18,5

(MaxSzéxMé) cm

Termék tömege: 1 kg

F-doboz méretei: 22,5 x 14,0 x 20,4

(MaxSzéxMé) cm

Csomagolás tömege: 1 kg

Gyűjtőcsomagolásban található

egységdobozok száma: 6 db

A-doboz méretei: 24,0 x 28,8 x 62,4

(MaxSzéxMé) cm

Gyűjtőcsomagolás tömege: 6,4 kg

Mennyiség Euro-raklapon: 192 db

Logisztikai adatok

CTV kód: 884361601000

Származási hely: Németország

Biztonság

IEC tanúsítvánnyal rendelkező: Az IEC 60335

szabványnak megfelelő

Egyszerű használat

Állíthatóság: 0-40 fokban hátradönthető

Be/kikapcsoló
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