
 

Infračervená lampa

 

150 W

 

HP3616

Úľava od bolesti svalov a bežného prechladnutia
Prenikavé a koncentrované teplo

Infračervená lampa Philips poskytuje úľavu od bolesti svalov a kĺbov. Jej 150 W infračervené teplo prenikne

hlboko do pokožky, zlepší cirkuláciu krvi, čím zaistí úľavu v oblastiach s veľkosťou 20 x 30 cm. Koncentrované

kruhy pomáhajú zacieliť na konkrétne miesto.

Úľava od bolesti svalov a nachladnutia

Hlboko prenikajúce infračervené teplo

Extra koncentrovaná liečba

150 W infračervená lampa s mimoriadnou koncentráciou

Jednoduché používanie

Nastaviteľný uhol

Prepínač zapnuté/vypnuté

Ľahko sa skladuje

Úložný priestor na kábel

Philips - expert v oblasti svetla

Predali sme už viac ako 15 miliónov infračervených žiaroviek



Infračervená lampa HP3616/01

Hlavné prvky Technické údaje

Hlboko prenikajúce infračervené teplo

U infračerveného svetla sa preukázalo, že

umožňuje efektívnu úľavu od bolesti, ktorú

spôsobujú bolesti svalov a stuhnuté kĺby.

Príjemné teplo, ktoré vytvára infračervené

svetlo, preniká hlboko do pokožky, zvyšuje

cirkuláciu a zahrieva vaše svaly. Po upokojení

sa svaly automaticky rozohrejú a uvoľnia.

Súčasne zvýšená cirkulácia krvi pomáha

vášmu telu, aby sa zbavilo nečistôt a rýchlo

prepraví dobre okysličenú krv k preťaženým

alebo bolestivým svalom, čím zaistí efektívnu

úľavu od bolesti.

150 W infračervená lampa s mimoriadnou

koncentráciou

Infračervená lampa Philips je navrhnutá pre

efektívnu úľavu od bolesti v oblastiach o

veľkosti 20 x 30 cm, ako napríklad rameno,

lakeť, lýtko alebo krk a na úľavu od bežných

nachladnutí. 150 W infračervená žiarovka

vyžaruje o 50 % viac príjemného tepla.

Koncentrované kruhy pomáhajú zacieliť lúče na

konkrétne miesto.

Nastaviteľný uhol

Zariadenie sa dá jednoducho polohovať až o

40 stupňov smerom dozadu.

Prepínač zapnuté/vypnuté

Na zadnej strane zariadenia je jednoduchý

prepínač zapnuté/vypnuté, takže zariadenie

nebudete musieť po každej liečbe odpojiť.

Úložný priestor na kábel

Zariadenie obsahuje na zadnej strane držiak

na uskladnenie kábla. Jednoducho namotajte

kábel okolo držiaka a zariadenie sa bude dať

opätovne jednoducho uskladniť.

Philips - expert v oblasti svetla

Philips je jednou z vedúcich spoločností s

celosvetovým pôsobením v oblasti osvetlenia,

so skúsenosťami z tejto oblasti získaných za

viac ako 100 rokov. V celosvetovom meradle

predala spoločnosť Philips už viac ako 15

miliónov infračervených žiaroviek.

Jednoduché odkladanie

Úložný priestor na kábel

Technické špecifikácie

Príkon: 150 W

Napätie: 220/230 alebo 240/250 V V

Frekvencia: 50 Hz

Dĺžka kábla: 1.8 cm

Izolácia: Trieda II (dvojitá izolácia)

Typ žiariviek: PAR 38E, 150 W + prizmatické

krúžky pre lepšie zacielenie

Životnosť žiarovky: 750 sedení, každé po 10

minút

Hmotnosť a rozmery

Rozmery produktu: 22,0 x 13,0 x 18,5

(VxŠxH) cm

Hmotnosť produktu: 1 kg

Rozmery F boxu: 22,5 x 14,0 x 20,4

(VxŠxH) cm

Hmotnosť obalu: 1 kg

Počet F boxov v A boxe: 6 ks

Rozmery A boxu: 24,0 x 28,8 x 62,4

(VxŠxH) cm

Hmotnosť kartónu: 6.4 kg

Množstvo na europalete: 192 ks

Logistické údaje

CTV kód: 884361601000

Krajina pôvodu: Nemecko

Bezpečnosť

V súlade s certifikátom IEC: v súlade s

normou IEC 60335

Jednoduché používanie

Možnosť nastavenia: 0-40 stupňov (spätne)

Prepínač zapnuté/vypnuté
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