
 

Łagodzenie bólu
mięśni w podczerwieni

 
200 W

Skupiony obszar naświetlania

 

HP3621

Skuteczne łagodzenie bólu
Głęboko wnikające ciepło podczerwieni

Lampa InfraCare firmy Philips skutecznie łagodzi bóle mięśni i stawów. Przyjemne ciepło emitowane przez tę

lampę o mocy 200 W wnika głęboko w skórę i poprawia krążenie krwi, zapewniając ukojenie w miejscach o

powierzchni 20 x 30 cm.

Skuteczne łagodzenie bólu

Głęboko wnikające ciepło podczerwieni

Wyjątkowo skoncentrowane leczenie

Halogenowa lampa podczerwieni o mocy 200 W

Łatwa obsługa

Regulowany kąt ustawienia



Łagodzenie bólu mięśni w podczerwieni HP3621/01

Zalety Dane techniczne

Głęboko wnikające ciepło podczerwieni

Udowodniono, że ciepło podczerwieni

skutecznie łagodzi bóle mięśni oraz bóle

związane ze sztywnymi stawami. Przyjemne

ciepło światła podczerwieni wnika głęboko w

skórę, poprawia krążenie krwi i rozgrzewa

mięśnie, co powoduje ich rozluźnienie. Ciepło

zwiększa również elastyczność tkanki, co

pozwala zmniejszyć sztywność stawów i

poprawia ich ruchliwość.

Halogenowa lampa podczerwieni o mocy

200 W

Lampa InfraCare HP 3621 firmy Philips została

stworzona, aby skutecznie łagodzić ból w

miejscach o powierzchni 20 x 30 cm, takich

jak ramię, łokieć, łydka lub szyja. W InfraCare

zastosowano innowacyjną technologię

halogenowych lamp podczerwieni. Specjalna

optyka, filtr i wydajna lampa halogenowa o

mocy 200 W zostały tak zaprojektowane, aby

zapewnić skoncentrowane naświetlanie ponad

trzy razy przyjemniejszym ciepłem, gdyż jest

ono równiej rozłożone w miejscach

naświetlania.

Regulowany kąt ustawienia

Urządzenie można z łatwością odchylić

maksymalnie o 40°.

Specyfikacja techniczna

Zasilanie: 200 W

Napięcie: 230 V

Częstotliwość: 50/60 Hz

Trwałość lamp: 500 godzin(y)

Długość przewodu: 2 cm

Izolacja: Klasa II (podwójna izolacja)

Waga i wymiary

Wymiary produktu: 20 x 30,9 x 17,2

(wys. x szer. x dł.) cm

Waga produktu: 1,2 kg

Wymiary pojedynczego opakowania:

28 x 38,6 x 24,5 (wys. x szer. x dł.) cm

Waga pojedynczego opakowania: 1,6 kg

Liczba pojedynczych opakowań w

opakowaniu zbiorczym: 3 szt.

Wymiary opakowania zbiorczego:

29 x 40,4 x 74,5 (wys. x szer. x dł.) cm

Waga opakowania zbiorczego: 4,8 kg

Liczba na europalecie: 60 szt.

Dane logistyczne

Kod CTV: 884362101000

Kraj pochodzenia: Niemcy

Bezpieczeństwo

Spełnia wymagania IEC: Spełnia wymagania

normy IEC 60601 i 60335

Łatwa obsługa

Możliwość regulowania: 0–40 stopni (do tyłu)

Miękki uchwyt: do łatwego przenoszenia i

ustawiania

Wyłącznik

Urządzenie lecznicze

Potwierdzony badaniami korzystny wpływ na

zdrowie: posiada certyfikat zgodności z

wymaganiami dyrektywy dotyczącej urządzeń

medycznych

Skuteczne łagodzenie bólu

Głęboko wnikające ciepło

Równomierne rozprowadzanie ciepła: Teraz

do 3 razy więcej przyjemnego ciepła

Skoncentrowane leczenie

Powierzchnia naświetlania: 20 x 30 cm

Halogenowa lampa podczerwieni: 200 W
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