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Efektyviai pašalina skausmą
Giliai įsiskverbianti infraraudonųjų spindulių šiluma

Giliai įsiskverbianti šiluma iš infraraudonųjų spindulių lempos

Efektyviai pašalina skausmą

Giliai įsiskverbianti infraraudonųjų spindulių šiluma

Itin kryptingas gydymas

200 vatų infraraudonųjų spindulių halogeninė lempa

Paprasta naudoti

Reguliuojamas kampas



„InfraCare“ infraraudonųjų spindulių lempa HP3621/01

Ypatybės Specifikacijos

200 vatų infraraudonųjų spindulių halogeninė

lempa

„Philips InfraCare HP 3621“ buvo optimizuota

efektyviai pašalinti skausmus 20 x 30 cm

srityje, pvz., peties, alkūnės, blauzdos arba

kaklo srityse. „InfraCare“ pasižymi inovatyvia

infraraudonųjų spindulių halogeninės lempos

technologija. Speciali optika, filtras ir galinga

200 vatų halogeninė lempa buvo optimizuoti

suteikti itin kryptingą gydymą, nes

infraraudonųjų spindulių šiluma dabar tolygiau

paskirstyta gydymo srityje.

Reguliuojamas kampas

Infraraudonųjų spindulių lempa gali būti

lengvai nukreipiama iki 40 laipsnių atgal.

Giliai įsiskverbianti infraraudonųjų spindulių

šiluma

Įrodyta, kad infraraudonieji spinduliai

efektyviai pašalina raumenų ir sustingusių

sąnarių skausmus. Infraraudonųjų spindulių

maloni šiluma lengvai įsiskverbia giliai į jūsų

odą, pagerindama kraujo apytaką ir

sušildydama raumenis. Kai raumenys

nuraminami, jie iš karto suminkštėja ir

atsipalaiduoja. Nes tada audinys tampa

lankstesnis, o šiluma sumažina įtempimą ir

sąnariai yra labiau atpalaiduojami.

Efektyviai pašalina skausmą

Giliai įsiskverbianti šiluma

Kryptingas gydymas

Gydomos vietos plotas: 20x30 cm

Infraraudonųjų spindulių halogeninė lempa:

200 W

Paprasta naudoti

Reguliavimas: 0 – 40 laipsnių (atgal)

Minkšta rankena: patogi nešti ir nustatyti

Įjungimo / išjungimo jungiklis

Techniniai duomenys

Maitinimas: 200 W

Įtampa: 110 arba 220–230 V

Dažnis: 50/60 Hz

Lempų eksploatavimo laikas: 500 val.

Maitinimo laido ilgis: 200 cm

Izoliacija: II klasė (dviguba izoliacija)

Svoris ir matmenys

Gaminio matmenys: 20 x 30,9 x 17,2 (plotis x

aukštis x gylis) cm

Gaminio svoris: 1,2 kg

F dėžutės matmenys: 28 x 38,6 x 24,5 (plotis

x aukštis x gylis) cm

F dėžutės svoris: 1,6 kg

F dėžučių skaičius A dėžutėje: 3 vnt.

A dėžutės matmenys: 29 x 40,4 x 74,5 (plotis

x

aukštis x gylis) cm

A dėžutės svoris: 4,8 kg

„Euro“ padėklų skaičius: 60 vnt.

Logistiniai duomenys

CTV kodas: 884362101000

Kilmės šalis: Vokietija

Saugumas

Sertifikuotas IEC: Atitinka IEC 60601 ir 60335

Medicininis prietaisas

Medicinos įrenginių direktyva: 2007/47/EK,

MDD 93/42/EEB

„Philips Green“ logotipas

„Philips Green“ gaminiai gali sumažinti

išlaidas, energijos suvartojimą ir CO2 emisiją.

Kaip? Jie siūlo didelį patobulinimą saugant

aplinką vienoje arba keliose „Philips“

ekologiškumo srityse – efektyvaus energijos

vartojimo, pakavimo, kenksmingų medžiagų,

svorio, perdirbimo ir utilizavimo bei patikimo

veikimo per visą tarnavimo laiką srityse.
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