
Verzachting van
spierpijn met infrarood

 
650 W

Behandeling van het halve
lichaam

63,5 cm hoog

 

HP3641

Effectieve verzachting van pijn
Diep doordringende infraroodwarmte

Philips InfraCare verzacht pijn in de spieren en gewrichten. De infraroodwarmte

van 650 watt voelt zeer comfortabel aan en dringt diep door in de huid, waardoor

de bloedsomloop wordt gestimuleerd. Dit biedt gerichte verzachting voor

gebieden van 60 x 40 centimeter, oftewel het halve lichaam.

Effectieve verzachting van pijn

Diep doordringende infraroodwarmte

Behandeling voor het halve lichaam

Infrarood halogeenlamp (650 watt)

Eenvoudig te gebruiken

Instelbare hoek met rotatie

Behandelingsbediening

Digitale timer met automatische uitschakeling

Persoonlijke comfortabele warmte

Dimmer met 3 warmtestanden



Verzachting van spierpijn met infrarood HP3641/01

Kenmerken Specificaties

Diep doordringende infraroodwarmte

Onderzoek heeft aangetoond dat infraroodlicht

spierpijn en andere pijnen veroorzaakt door

stijve gewrichten effectief verzacht. De

aangename warmte die het infraroodlicht

genereert, dringt diep door in uw huid, en doet

de bloedcirculatie toenemen en uw spieren

verwarmen. Hierdoor worden uw spieren

zachter en ontspannen zij zich. Tegelijkertijd

zorgt de toegenomen bloedcirculatie ervoor dat

uw lichaam zich van onzuiverheden ontdoet en

wordt er zuurstofrijk bloed naar de gespannen

of pijnlijke spieren gebracht, wat de pijn

effectief verzacht.

Infrarood halogeenlamp (650 watt)

De Philips InfraCare HP 3643 is

geoptimaliseerd voor een effectieve verlichting

van pijn in gebieden van 60 x 40 cm, zoals de

gehele rug, beide schouders en de nek, of de

dijen. De InfraCare is voorzien van innovatieve

technologie op het gebied van infrarood

halogeenlicht. De speciale lenzen, het

speciale filter en de krachtige halogeenlamp

van 650 watt zijn geoptimaliseerd voor de

behandeling van het halve lichaam

(60 x 40 cm) en om een veel aangenamere

warmte te kunnen bieden, omdat de

infraroodwarmte gelijkmatiger over het te

behandelen gebied wordt verdeeld.

Instelbare hoek met rotatie

De InfraCare HP 3643 is eenvoudig te

gebruiken voor behandelingen van het halve

lichaam en in verschillende situaties

(bijvoorbeeld wanneer u op een bed of bank

ligt), dankzij de maximale flexibiliteit. De

hoogte is instelbaar. Daarnaast is het ook

mogelijk de lampbehuizing eenvoudig

horizontaal en verticaal te verstellen

(links/rechts 90 graden) en te kantelen

(45 graden) om het pijnlijke lichaamsdeel

optimaal te behandelen.

Digitale timer met automatische

uitschakeling

De behandeltijd kan eenvoudig worden

beheerd door het geadviseerde aantal minuten

of het gewenste aantal minuten in te stellen.

De digitale timer telt automatisch af en

schakelt ook automatisch uit wanneer de

sessie is afgelopen.

Dimmer met 3 warmtestanden

De infraroodwarmte die de InfraCare biedt, kan

eenvoudig worden aangepast aan de

persoonlijke voorkeuren van de gebruiker. U

kunt kiezen uit drie verschillende standen voor

warmte-intensiteit, waardoor de behandeling

voor iedereen zo aangenaam mogelijk is.

Ondersteund door de Richtlijn Medische

Hulpmiddelen (MDD)

Dit apparaat heeft bewezen

gezondheidsvoordelen te hebben, zoals

gecertificeerd door de Richtlijn Medische

Hulpmiddelen (MDD).

Technische specificaties

Vermogen: 650 W

Voltage: 230 V

Frequentie: 50/60 Hz

Levensduur van lampen: 500 uur

Snoerlengte: 3 cm

Isolatie: Klasse II (dubbel geïsoleerd)

Gewicht en afmetingen

Afmetingen van het product: 29,0 x 63,5 x

29,0 (W x H x D) cm

Gewicht van het product: 5,5 kg

Afmetingen F-box (= A-box): 33,9 x 80,0 x

36,5 (W x H x D) cm

Gewicht F-box (= A-box): 6,5 kg

Aant. op Europallet: 18 stk

Logistieke gegevens

CTV-code: 884364101000

Land van herkomst: Duitsland

Veiligheid

IEC-gecertificeerd: Voldoet aan IEC 60601 en

60335

Eenvoudig te gebruiken

2 handgrepen: voor gemakkelijke plaatsing en

vervoer

In de hoogte uitschuifbaar: 45-80 cm

Digitale gebruikersinterface: voor het

aanpassen van de duur en de intensiteit

Aan/uitschakelaar

Eenvoudig verstelbare lampbehuizing

(links/rechts): 90

Eenvoudig verstelbare lampbehuizing

(omhoog/omlaag): 45

Medische apparatuur

Bewezen gezondheidsvoordelen: ondersteund

door een certificaat van de Richtlijn Medische

Hulpmiddelen (MDD)

Effectieve verzachting van pijn

Diep doordringende warmte

Gelijkmatige warmteverdeling: Nu een veel

aangenamere warmte

Behandeling voor het halve lichaam

Behandelingsgebied: 60 x 40 cm

Infrarood halogeenlamp: 650 W

Behandelingsbediening

Dimmer met 3 warmtestanden

Digitale timer: met automatische

uitschakelfunctie

Pauzefunctie
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