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Tehokas kivunlievitys

Syvälle vaikuttava infrapunalämpö
Philips InfraCare -lämpölamppu lievittää tehokkaasti lihas- ja nivelkipuja. 650 watin 
infrapunalämpö on erittäin miellyttävää ja tunkeutuu syvälle ihoon ja parantaa 
verenkiertoa, minkä ansiosta kipu lievittyy tehokkaasti 60 x 40 cm:n alueilla.

Tehokas kivunlievitys
• Syvältä vaikuttava infrapunalämpö

Puolivartalohoito
• 650 W:n infrapunahalogeenilamppu

Helppokäyttöinen
• Säädettävä asento

Helposti hallittavaa hoitoa
• Automaattisella virrankatkaisulla varustettu turva-ajastin

Miellyttävää lämpöä juuri sinun tarpeisiisi
• Himmenin, kolme lämpöasetusta
 



 Syvältä vaikuttava infrapunalämpö

Infrapunalämmön on todettu helpottavan 
tehokkaasti lihaskipua ja nivelien jäykkyyttä. 
Miellyttävä lämpö työntyy syvälle ihoon, 
vilkastuttaa verenkiertoa ja lämmittää lihaksia. 
Lihasten lämmetessä kireys häviää, ja lihakset 
automaattisesti rentoutuvat. Samalla elimistö 
pääsee eroon epäpuhtauksista ja toimittaa 
happipitoista verta rasittuneille alueille, jolloin 
kipu lievittyy

650 W:n infrapunahalogeenilamppu

Philips InfraCare HP 3643 -lämpölamppu 
lievittää tehokkaasti kipuja 60 x 40 cm:n 
kokoisilla kehon alueilla, kuten koko selässä, 
hartioissa ja niskassa tai reisissä. InfraCare-
laitteessa on innovatiivista infrapunatekniikkaa. 
Erikoisoptiikka, suodatin ja voimakas 650 watin 
lamppu mahdollistavat puolivartalohoidon 
(60x40cm). Lämpö tuntuu paljon 

miellyttävämmältä, sillä infrapunalämpö 
jakautuu tasaisemmin hoidettavalle alueelle.

Säädettävä asento

InfraCare HP 3643 on erittäin 
helppokäyttöinen puolivartalohoidoissa ja eri 
asennoissa (esim. makuuasennossa sängyllä tai 
sohvassa). Korkeudensäädön jälkeen lämmön 
voi helposti kohdistaa haluttuun kehon osaan 
säätämällä lamppua vaaka- tai pystysuorassa 
(vasemmalle/oikealle 90 astetta) ja 
suuntaamalla sitä ylös tai alas (45 astetta).

Automaattisella virrankatkaisulla 
varustettu turva-ajastin

Voit säädellä hoitoaikaa helposti asettamalla 
suositellun tai haluamasi ajan minuutteina. 
Digitaaliajastin laskee ajan kulumisen ja sulkee 
laitteen automaattisesti hoitoajan loputtua.

Himmenin, kolme lämpöasetusta

InfraCare-laitteen infrapunalämmitys on 
helppo säätää omien mieltymysten mukaan. 
Laitteessa on kolme tehoaluetta, joista voit 
valita miellyttävimmän.

EU:n lääketieteellisiä laitteita koskevan 
direktiivin mukainen

todistetusti terveysvaikutteinen ja Euroopan 
unionin lääketieteellisiä laitteita koskevan 
direktiivin (MDD) mukaisesti sertifioitu laite
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Tekniset tiedot
• Virta: 650 W
• Jännite: 230 V
• Taajuus: 50/60 Hz
• Lamppujen käyttöikä: 500 tunti(a)
• Johdon pituus: 3 m
• Lämmöneristys: II-luokka (kaksoiseristetty)

Mitat ja paino
• Tuotteen mitat: 29,0 x 63,5 x 29,0 (L x K x S) cm
• Tuotteen paino: 5,5 kg
• Tuotepakkauksen mitat (=tukkupakkaus): 

33,9 x 80,0 x 36,5 (L x K x S) cm
• Tuotepakkauksen paino (=tukkupakkaus): 6,5 kg
• Euro-lavan kpl-määrä: 18 kpl

Logistiset tiedot
• CTV-koodi: 884364101000
• Alkuperämaa: Saksa

Turvallisuus
• IEC-sertifioitu: Standardien IEC 60601 ja 60335 

mukainen

Helppokäyttöinen
• 2 kahvaa: helppoon kuljettamiseen ja sijoittamiseen

• Korkeussäätö: 45 - 80 cm
• Helposti kohdistettava lamppu: 90 astetta 

(vasemmalle/oikealle), 45 astetta (ylös/alas)
• Digitaalinen näyttö: antaa palautetta ajasta ja 

tehosta
• Käynnistyskytkin

Terveydenhuoltolaite
• Todistetusti terveysvaikutteinen: EU:n 

lääketieteellisiä laitteita koskevan direktiivin 
mukainen

Tehokas kivunlievitys
• Syvälle tunkeutuva lämpö
• Tasaisesti jakautuva lämpö: Nyt jopa kolme kertaa 

miellyttävämpi lämpö

Puolivartalohoito
• Hoitoalue: 60 x 40 cm
• Infrapunahalogeenilamppu: 650 W

Helposti hallittavaa hoitoa
• Himmenin, kolme lämpöasetusta
• Digitaalinen ajastin: automaattinen virrankatkaisu
• Taukotoiminto
•
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