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Tekniset tiedot
• Teho: 200 W
• Jännite: 230 V
• Taajuus: 50/60 Hz
• Lamppujen käyttöikä: 500 tunti(a)
• Johdon pituus: 2 m
• Lämmöneristys: II-luokka (kaksoiseristetty)

Mitat ja paino
• Tuotteen mitat: 20 x 30,9 x 17,2 (L x K x S) cm
• Tuotteen paino: 1,2 kg
• Tuotepakkauksen mitat: 28 x 38,6 x 24,5 

(L x K x S) cm
• Tuotepakkauksen paino: 1,6 kg
• Tuotepakkauksia/tukkupakkaus: 3 kpl
• Tukkupakkauksen mitat: 29 x 40,4 x 74,5 

(L x K x S) cm
• Tukkupakkauksen paino: 4,8 kg
• Euro-lavan kpl-määrä: 60 kpl

Logistiset tiedot
• CTV-koodi: 884362101000
• Alkuperämaa: Saksa

Turvallisuus
• IEC-sertifioitu: Standardien IEC 60601 ja 60335 

mukainen

Helppokäyttöinen
• Säädettävä: 0 – 40 astetta (taaksepäin)
• Pehmeä kädensija: helppoon kuljettamiseen ja 

sijoittamiseen
• Käynnistyskytkin

Terveydenhuoltolaite
• Todistetusti terveysvaikutteinen: EU:n 

lääketieteellisten laitteiden direktiivin mukainen

Tehokas kivunlievitys
• Syvälle tunkeutuva lämpö
• Tasaisesti jakautuva lämpö: Nyt jopa kolme kertaa 

miellyttävämpi lämpö

Kohdennettu hoito
• Hoitoalue: 20 x 30 cm
• Infrapunahalogeenilamppu: 200 W
•
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