
 

Lampă cu infraroşii

 

150 W

 

HP3616

Elimină durerile musculare şi răcelile obişnuite
Căldură profundă, concentrată

Lampa cu infraroşii Philips elimină durerea din muşchi şi articulaţii. Căldura sa cu infraroşii de 150 Waţi pătrunde

profund în piele, îmbunătăţind circulaţia sanguină şi eliminând durerea din zone de 20x30 cm. Inelele

concentrice vă ajută să vă concentraţi pe anumite puncte.

Elimină durerile şi răcelile musculare

Căldura razelor infraroşii penetrează adânc

Tratament extrem de localizat

Lampă cu infraroşii de 150 Waţi, cu concentrare suplimentară

Uşor de utilizat

Unghi reglabil

Comutator Pornit/Oprit (On/Off)

Uşor de depozitat

Sistem de stocare a cablului

Philips - expertul în lumină

Peste 15 milioane de lămpi cu infraroşii vândute



Lampă cu infraroşii HP3616/01

Repere Specificaţii

Căldura razelor infraroşii penetrează adânc

S-a demonstrat că lumina infraroşie elimină

eficient disconfortul cauzat de dureri musculare

sau articulaţii anchilozate. Căldura confortabilă

emisă de razele infraroşii penetrează adânc

pielea, crescând circulaţia sanguină şi

încălzind muşchii. Pe măsură ce muşchii sunt

liniştiţi, aceştia se relaxează. În acelaşi timp,

circulaţia sanguină permite corpului să elimine

impurităţile şi transmite sânge oxigenat către

muşchii care prezintă durere, eliminând

eficient durerea.

Lampă cu infraroşii de 150 Waţi, cu

concentrare suplimentară

Lampa cu infraroşii Philips a fost optimizată

pentru eliminarea durerilor în zone cu acoperire

de 20 x 30 cm, precum un umăr, un cot, o

gambă sau gâtul şi pentru calmarea răcelilor

obişnuite. Lampa cu infraroşii de 150 Waţi

radiază căldură cu 50% mai confortabilă.

Inelele concentrice ajută la concentrarea

razelor pe o anumită zonă.

Unghi reglabil

Dispozitivul poate fi poziţionat până la 40

grade invers.

Comutator Pornit/Oprit (On/Off)

Comutator de pornire/oprire uşoară, în spatele

aparatului, astfel încât aparatul nu trebuie să

fie deconectat după fiecare tratament.

Sistem de stocare a cablului

Aparatul are un suport pentru depozitarea

cablului, în spate. Înfăşuraţi cablul în jurul

acestuia şi poate fi depozitat din nou uşor.

Philips - expertul în lumină

Philips este unul dintre liderii mondiali în

iluminare, cu peste 100 de ani de experienţă

în iluminare. La nivel global, Philips a vândut

deja peste 15 milioane de lămpi cu infraroşii.

Stocare uşoară

Sistem de stocare a cablului

Specificaţii tehnice

Alimentare: 150 W

Tensiune: 220/230 sau 240/250 V V

Frecvenţă: 50 Hz

Lungime cablu: 1,8 cm

Izolaţie: Class II (izolaţie dublă)

Tipuri de lămpi: PAR 38E, 150 W + inele

prismatice, pentru concentrare mai bună

Durata de viaţă a lămpii: 750 de sesiuni a 10

minute

Greutate şi dimensiuni

Dimensiuni produs: 22,0 x 13,0 x 18,5 (Î x l x

a) cm

Greutate produs: 1 kg

Dimensiune cutie: 22,5 x 14,0 x 20,4 (Î x l x

a) cm

Greutate cutie (F-box): 1 kg

Număr de cutii în bax: 6 buc.

Dimensiuni bax: 24,0 x 28,8 x 62,4 (Î x l x

a) cm

Greutate cutie (A-box): 6,4 kg

Cantitate pe europalet: 192 buc.

Date logistice

Cod CTV: 884361601000

Ţara de origine: Germania

Siguranţă

Certificat IEC: În conformitate cu IEC 60335

Uşor de utilizat

Reglabil: 0-40 grade (în spate)

Comutator Pornit/Oprit (On/Off)
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