
 

Infraröd smärtlindring
för muskler

 
200 W

Fokuserat behandlingsområde

 

HP3621

Effektiv smärtlindring
Infraröd värme som går på djupet

Philips InfraCare ger effektiv smärtlindring för muskler och leder. Den infraröda värmen på 200 W är mycket

behaglig och tränger djupt in i huden och förbättrar blodcirkulationen, och ger effektiv lindring för fokuserade

områden på 20 x 30 cm.

Effektiv smärtlindring

Infraröd värme som går på djupet

Extra fokuserad behandling

200 W infraröd halogenlampa

Lättanvänd

Justerbar vinkel



Infraröd smärtlindring för muskler HP3621/01

Funktioner Specifikationer

Infraröd värme som går på djupet

Infrarött ljus lindrar effektivt muskelsmärtor och

smärta som orsakas av stela leder. Den

behagliga värmen som skapas av det infraröda

ljuset tränger djupt in i huden så att

blodcirkulationen ökar och musklerna värms

upp. När musklerna behandlas slappnar de

automatiskt av. Dessutom gör den ökade

blodcirkulationen att kroppen kan göra sig av

med slaggprodukter, och syrerikt blod skickas

snabbt till spända eller värkande muskler,

vilket ger effektiv smärtlindring.

200 W infraröd halogenlampa

Philips InfraCare HP 3621 har optimerats för att

effektivt lindra smärta i områden på 20 x 30

cm, t.ex. en axel, armbåge, vad eller nacken.

InfraCare har en innovativ infraröd

halogenlampteknik. Den särskilda optiken,

filtret och den kraftfulla halogenlampan på 200

W har optimerats för att ge fokuserad

behandling, och ger nu tre gånger så mycket

behaglig värme eftersom den infraröda värmen

är jämnare fördelad över behandlingsområdet.

Justerbar vinkel

Apparaten kan enkelt placeras upp till 40

grader bakåt.

Tekniska specifikationer

Effekt: 200 W

Spänning: 230 V

Frekvens: 50/60 Hz

Livslängd för lampor: 500 timmar

Sladdlängd: 2 cm

Isolering: Klass II (dubbel isolering)

Vikt och mått

Produktstorlek: 20 x 30,9 x 17,2 (B x H x

D) cm

Produktvikt: 1,2 kg

F-låda, mått: 28 x 38,6 x 24,5 (B x H x D) cm

F-låda, vikt: 1,6 kg

Antal F-lådor i A-låda: 3 delar

A-låda, mått: 29 x 40,4 x 74,5 (B x H x D) cm

A-låda, vikt: 4,8 kg

Kvantitet på europall: 60 delar

Logistisk information

CTV-kod: 884362101000

Ursprungsland: Tyskland

Säkerhet

IEC-certifierad: Överensstämmer med IEC

60601 och 60335

Lättanvänd

Justerbart: 0–40 grader (bakåt)

Mjukt handtag: för enkel transport och

placering

På/av-knapp

Medicinsk utrustning

Dokumenterade hälsofördelar: uppfyller

direktivet för medicinska enheter

Effektiv smärtlindring

Värme som går på djupet

Jämn värmedistribution: Nu med upp till tre

gånger så mycket behaglig värme

Fokuserad behandling

Behandlingsområde: 20 x 30 cm

Infraröd halogenlampa: 200 W
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