
 

Úľava od bolesti
vďaka IR žiareniu

HP3621

Efektívna úľava od bolesti
Hlboko prenikajúce infračervené teplo

Philips InfraCare zaisťuje efektívnu úľavu od bolesti pre svaly a kĺby. Jej 200 W infračervené teplo je veľmi

príjemné a prenikne hlboko do pokožky, zlepší cirkuláciu krvi, čím zaistí efektívnu úľavu v zacielených oblastiach

o veľkosti 20 x 30 cm.

Efektívna úľava od bolesti

Hlboko prenikajúce infračervené teplo

Extra koncentrovaná liečba

200 W infračervená halogénová lampa

Jednoduché používanie

Nastaviteľný uhol



Úľava od bolesti vďaka IR žiareniu HP3621/01

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.

200 W infračervená halogénová lampa

Model Philips InfraCare HP 3621 je navrhnutý

pre efektívnu úľavu od bolesti v oblastiach o

veľkosti 20 x 30 cm, ako napríklad rameno,

lakeť, lýtko alebo krk. Zariadenie InfraCare

obsahuje inovatívnu technológiu infračervenej

halogénovej lampy. Špeciálna optika, filter a

výkonná 200 W halogénová žiarivka sa

optimalizovali, aby poskytli presne

koncentrovanú liečbu a 3 x príjemnejšie teplo,

pretože je rovnomernejšie rozdeľované do

oblasti liečby.

Nastaviteľný uhol

Zariadenie sa dá jednoducho polohovať až o

40 stupňov smerom dozadu.

Technické údaje

Príkon: 200 W

Napätie: 230 V

Frekvencia: 50/60 Hz

Životnosť žiariviek: 500 hodina(y)

Dĺžka kábla: 2 m

Izolácia: Trieda II (dvojitá izolácia)

Rozmery a hmotnosť

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

(ŠxVxH) cm

Hmotnosť produktu: 1,2 kg

Rozmery balenia: 28 x 38,6 x 24,5 (ŠxVxH) cm

Hmotnosť F boxu: 1.6 kg

Počet F boxov v A boxe: 3 ks

Rozmery A boxu: 29 x 40,4 x 74,5 (ŠxVxH) cm

Hmotnosť A boxu: 4,8 kg

Množstvo na europalete: 60 ks

Logistické údaje

Kód CTV: 884362101000

Krajina pôvodu: Nemecko

Bezpečnosť

V súlade s certifikátom IEC: v súlade s

normou IEC 60601 a 60335

Jednoduché používanie

Možnosť nastavenia: 0-40 stupňov (spätne)

Rukoväť príjemná na dotyk: pre jednoduchú

prepravu a umiestnenie

Prepínač zapnuté/vypnuté

Lekársky prístroj

Overené zdravotné prínosy: v súlade s

certifikátom normy o zdravotníckych

zariadeniach

Efektívna úľava od bolesti

Hlboko prenikajúce teplo

Rovnomerné šírenie tepla: Teraz až o 3 x viac

príjemného tepla

Koncentrovaná liečba

Oblasť ošetrovania: 20 x 30 cm

Infračervená halogénová žiarivka: 200 W
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