
Infravörös
izomfájdalom-csillapítás

 

650 W

Féltest-kezelés

63,5 cm magas

 

HP3641 Hatásos fájdalomcsillapítás
Mélyre ható infravörös melegítés

A Philips InfraCare hatékonyan csillapítja az ízületi és izomfájdalmakat. A 650

wattos infravörös lámpa kellemes melege mélyen a bőr alá hatol, serkenti a

vérkeringést és így hatékonyan csökkenti a fájdalmat 60x40 cm-es felületen.

Hatásos fájdalomcsillapítás

Mélyreható infravörös meleg

Féltest-kezelés

650 wattos infravörös halogén lámpa

Egyszerű használat

Forgatással állítható szög

Kezelésvezérlés

Digitális időzítő automatikus kikapcsolás funkcióval

Személyre szabott melegség

Tompítás 3 melegbeállítással



Infravörös izomfájdalom-csillapítás HP3641/01

Fénypontok Műszaki adatok

Mélyreható infravörös meleg

Az infravörös fény bizonyítottan hatékonyan

csökkenti az izomfájdalmat valamint az ízületi

merevséget. Az infravörös fény kellemes

melege mélyen behatol a bőr alá, stimulálja a

vérkeringést és melegíti az izmokat. Ez az

izmokra nyugtató és lazító hatással van.

Ugyanakkor a fokozott vérkeringés segít

megszabadulni a testben található

méreganyagoktól és gyorsan oxigéndús vért

szállít a fáradt, fájó izmokhoz, hatékonyan

csökkentve a fájdalmat.

650 wattos infravörös halogén lámpa

A Philips InfraCare HP 3643 készülék 60x40

cm-es felületeken (mint a teljes hát, mindkét

váll+nyak vagy comb) fellépő fájdalmak

hatékony enyhítésére lett optimalizálva. Az

InfraCare termékekben új infravörös

halogénlámpa-technológia kerül alkalmazásra.

A speciális lencse, szűrő és a

nagyteljesítményű 650 wattos halogén lámpa

az infravörös meleg egyenletes eloszlásával

fél testre kiterjedő kezelést (60x40 cm), és

most még több kellemes meleget nyújt, mely

egyenletesebben oszlik el a kezelési területen.

Forgatással állítható szög

Az InfraCare HP 3643 maximális

rugalmasságának köszönhetően könnyen

használható féltest-, illetve különböző

testhelyzetekben végzett kezelésekhez. A

magasságállításon túl a lámpatest egyszerűen

a kívánt helyzetbe forgatható a testfelület

megfelelő kezelése érdekében, csupán el kell

fordítania vízszintes vagy függőleges

helyzetbe (balra/jobbra 90 fokkal), illetve

felfelé vagy lefelé (45 fokkal).

Digitális időzítő automatikus kikapcsolás

funkcióval

A kezelési idő könnyen szabályozható a

javasolt vagy igényelt kezeléshossz

megadásával. A digitális időzítő automatikusan

visszaszámol, és kikapcsol, ha lejárt az idő.

Tompítás 3 melegbeállítással

Az InfraCare által nyújtott infravörös meleg

könnyedén beállítható a kezelt személy

igényeinek megfelelően. A meleg három

intenzitása közül választhat, így a kezelés a

lehető legkellemesebb lesz.

A gyógyászati eszközökre vonatkozó

irányelveknek (MDD) megfelelő

Az orvostechnikai eszközökre vonatkozó

irányelvek (MDD) tanúsítványa szerint az

eszköz egészségügyi hatása bizonyított.

Műszaki adatok

Tápkapcsoló: 650 W

Feszültség: 230 V

Frekvencia: 50/60 Hz

Lámpák élettartama: 500 óra

Vezetékhossz: 3 cm

Szigetelés: II. osztály (dupla szigetelés)

Tömeg és méretek

Termék méretei: 29,0 x 63,5 x 29,0

(SzxMxH) cm

Termék tömege: 5,5 kg

Csomagolás méretei (=gyűjtőcsomagolás):

33,9 x 80,0 x 36,5 (SzxMxH) cm

Csomagolás súlya (=gyűjtőcsomagolás):

6,5 kg

Mennyiség Euro-raklapon: 18 db

Logisztikai adatok

CTV kód: 884364101000

Származási hely: Németország

Biztonság

IEC tanúsítvánnyal rendelkező: Az IEC 60601

és 60335 szabványoknak megfelelő

Egyszerű használat

2 markolat: egyszerű szállítás és pozícionálás

Magassága állítható: 45-80 cm

Digitális felhasználói felület: az idővel és

meleggel kapcsolat adatok kijelzésére

Be/kikapcsoló: Van

Könnyen beállítható lámpatest (bal/jobb): 90

Könnyen beállítható lámpatest (fel/le): 45

Gyógyászati eszköz

Bizonyított egészségügyi hatás: Az

gyógyászati eszközökre vonatkozó

irányelveknek (MDD) megfelelő

Hatásos fájdalomcsillapítás

Mélyreható meleg: Van

Egyenletes hőeloszlatás: Most akár 3-szor

több kellemes meleg

Féltest-kezelés

Kezelési terület: 60 x 40 cm

Infravörös halogénlámpa: 650 W

Kezelésvezérlés

Tompítás 3 melegbeállítással: Van

Digitális óra: automatikus kikapcsolás

funkcióval

Szünet funkció: Van
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