
Облекчаване на болките

в мускулите с ИЧ лъчи

 
650 W

Третиране на половината тяло

Височина 63,5 см

 

HP3641

Ефикасно облекчава болка
Дълбоко проникваща инфрачервена топлина

Philips InfraCare ефикасно облекчава болките в мускулите и ставите. Нейната 650-ватова

инфрачервена топлина е много приятна и прониква дълбоко през кожата, подобрявайки

кръвообращението, и по този начин доставя облекчение в площ от 60x40 см.
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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.

650-ватова инфрачервена халогенна лампа

Philips InfraCare HP 3643 е оптимизирана за ефикасно

облекчаване на болки на площ 60 x 40 см, например

рамо, лакът, прасец или врат. InfraCare се отличава с

иновационна инфрачервена халогенна лампа.

Специалната оптика, филтърът и мощната 650-ватова

халогенна лампа са оптимизирани, като осигуряват

лечение на половината тяло (60 x 40 см), а сега - и с

повече приятна топлина, тъй като инфрачервената

топлина се разпределя по-равномерно по

третираната площ.

Регулируем ъгъл с въртене

InfraCare HP 3643 е лесна за работа при лечение на

половината тяло и за различни ситуации (например,

лежане на легло или кушетка) благодарение на

нейната максимална гъвкавост. Освен че може да се

регулира по височина, корпусът на лампата може да

се позиционира лесно, за да лекува точната част на

тялото с преместване в хоризонтално или

вертикално положение (ляво/дясно на 90 градуса) и

накланяне нагоре или надолу (45 градуса).

Цифров таймер с автоматично изключване

Времето за лечение може лесно да се контролира

чрез задаване на желан или предпочитан брой

минути. Цифровият таймер отброява автоматично в

обратен ред и изключва автоматично в края на

сеанса.

Реостат с 3 настройки на топлина

Инфрачервената топлина, предлагана от InfraCare,

лесно може да се настройва според личните

предпочитания. Могат да се избират три различни

нива на топлинен интензитет, което прави

лечението възможно най-приятно.

Подсигурена от Директивата за медицинските

уреди (MDD)

Това устройство е с доказани лечебни резултати,

което се удостоверява от Директивата за

медицинските уреди (MDD).

Технически спецификации

Мощност: 650 W

Напрежение: 230 V

Честота: 50/60 Hz

Живот на лампите: 500 час(а)

Дължина на шнура:

3 см

Изолация: Клас II (двойна изолация)

Тегло и размери

Размери на изделието: 29,0 x 63,5 x 29,0

(ШxВxД) см

Тегло на изделието: 5,5 кг

Размери на F-кутията (=A-кутия): 33,9 x 80,0 x 36,5

(ШxВxД) см

Тегло на F-кутията (=A-кутия):

6,5 кг

К-во на европалет: 18 бр.

Логистични данни

CTV код: 884364101000

Страна на произход: Германия

Безопасност

Сертифицирана от IEC: В съответствие с IEC 60601

и 60335

Лесна употреба

2 ръкохватки: за лесно транспортиране и

разполагане

Могат да се удължават по височина: 45-80 см

Цифров потребителски интерфейс: за обратна

връзка по време и топлинен интензитет

Ключ вкл./изкл.

Корпус на лампата с лесно позициониране (ляво/

дясно): 90

Корпус на лампата с лесно позициониране (нагоре/

надолу): 45

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

Лечение на половината тяло

Площ за третиране: 60 x 40 см

Инфрачервена халогенна лампа: 650 W

Контрол на лечението

Реостат с 3 настройки на топлина

Цифров таймер: Автоматично изключване

Функция за пауза

 

© 2020 Koninklijke Philips N.V.

Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят

без предупреждение. Търговските марки са

собственост на Koninklijke Philips N.V. или

на съответните си притежатели.

Дата на издаване 2020‑11‑18

Версия: 3.1.1

12 NC: 0000 000 00000

www.philips.com

http://www.philips.com/

