
 

Облекчаване на болките

в мускулите с ИЧ лъчи

 
300 W

Третиране в определена зона

Цифров таймер

 

HP3631

Ефикасно облекчава болка
Дълбоко проникваща инфрачервена топлина

Philips InfraCare ефикасно облекчава болките в мускулите и ставите. Нейната 300-ватова инфрачервена топлина е много

приятна и прониква дълбоко през кожата, подобрявайки кръвообращението, и по този начин доставя облекчение в площ от

40x30 см.

Ефикасно облекчава болка

Дълбоко проникваща инфрачервена топлина

Зонално лечение

300-ватова инфрачервена халогенна лампа

Лесна употреба

Регулируем ъгъл

Контрол на лечението

Цифров таймер за задаване на време за персонално лечение
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Акценти Спецификации

Дълбоко проникваща инфрачервена топлина

Доказано е, че инфрачервената светлина ефикасно

облекчава болки в мускулите и от стегнати стави.

Комфортната топлина от инфрачервените лъчи

прониква дълбоко в кожата ви, засилва

кръвообращението и отпуска мускулите ви. Когато

мускулите се успокоят, те автоматично се отпускат и

отморяват. Същевременно засиленото

кръвообращение помага на тялото ви да се освободи

от нечистотиите и изпраща бързо богата на кислород

кръв към напрегнатите области, което ефикасно

облекчава болката.

300-ватова инфрачервена халогенна лампа

Philips InfraCare HP 3631 е оптимизирана за

облекчаване на болки на площ 40 x 30 см, например

рамо и врат, кръст, бедро, рамо, както и за

облекчение при обикновени настинки. InfraCare се

отличава с иновационна инфрачервена халогенна

лампа. Специалната оптика, филтърът и мощната

300-ватова халогенна лампа са оптимизирани , като

позволяват зонално лечение (40 x 30 см) и с много

повече приятна топлина, тъй като инфрачервената

топлина се разпределя по-равномерно по

третираната площ.

Регулируем ъгъл

Уредът може лесно да бъде наклонен на до 40

градуса назад.

Цифров таймер за задаване на време за персонално

лечение

Времето за лечение може лесно да се контролира

чрез задаване на желан или предпочитан брой

минути. Цифровият таймер отброява автоматично в

обратен ред и подава слухова обратна връзка в края

на сеанса.

Технически спецификации

Мощност: 300 W

Напрежение: 230 V

Честота: 50/60 Hz

Живот на лампите: 500 час(а)

Батерия: LR-54-алкална, 1,5 V (с ресурс за 200

действия)

Дължина на шнура:

2 см

Изолация: Клас II (двойна изолация)

Тегло и размери

Размери на изделието: 20 x 30,9 x 17,2 (ШxВxД) см

Тегло на изделието: 1,4 кг

Размери на F-кутията: 28 x 38,6 x 24,5 (ШxВxД) см

Тегло на F-кутията: 1,8 кг

Брой F-кутии в една A-кутия: 3 бр.

Размери на A-кутията: 29 x 40,4 x 74,5 (ШxВxД) см

Тегло на A-кутията:

5,4 кг

К-во на европалет: 60 бр.

Логистични данни

CTV код: 884363101000

Страна на произход: Германия

Безопасност

Сертифицирана от IEC: В съответствие с IEC 60601

и 60335

Лесна употреба

Регулируема: 0-40 градуса (назад)

Дръжка с меко покритие: за лесно транспортиране

и разполагане

Ключ вкл./изкл.

Медицински уред

Доказани лечебни резултати: подкрепена със

сертификат по Директивата за медицинските уреди

Ефикасно облекчава болка

Дълбоко проникваща топлина

Равномерно разпределение на топлината: Сега вече

до 3 пъти повече приятна топлина

Зонално лечение

Площ за третиране: 40 x 30 см

Инфрачервена халогенна лампа: 300 W

Контрол на лечението

Цифров таймер: със слухова обратна връзка
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