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Philips
Łagodzenie bólu mięśni w 
podczerwieni

HP3641
Głęboko wnikające ciepło podczerwieni

Halogenowa lampa podczerwieni o mocy 
650 W

Regulowany kąt ustawienia z możliwością 
obrotu

Minutnik cyfrowy z automatycznym 
wyłączaniem

Regulacja oświetlenia z 3 ustawieniami ciepła



 

Dane techniczne
• Moc: 650 W
• Napięcie: 230 V
• Częstotliwość: 50/60 Hz
• Żywotność lamp: 500 godzin(y)
• Długość przewodu: 3 m
• Izolacja: Klasa II (podwójna izolacja)

Wymiary i waga
• Wymiary produktu: 29,0 x 63,5 x 29,0 (szer. x 

wys. x głęb.) cm
• Waga produktu: 5,5 kg
• Wymiary opakowania pojedynczego (= 

opakowanie zbiorcze): 33,9 x 80,0 x 36,5 (szer. x 
wys. x głęb.) cm

• Waga opakowania pojedynczego (= opakowanie 
zbiorcze): 6,5 kg

• Liczba na europalecie: 18 szt.

Dane logistyczne
• Kod CTV: 884364101000
• Kraj pochodzenia: Niemcy

Bezpieczeństwo
• Spełnia wymagania IEC: Spełnia wymagania normy 

IEC 60601 i 60335

Łatwość użytkowania
• 2 uchwyty: do łatwego przenoszenia i ustawiania
• Regulacja wysokości: 45–80 cm
• Wiele możliwości ustawień lampy: 90° (lewo/

prawo), 45° (góra/dół)
• Elektroniczny interfejs użytkownika: sygnał 

dźwiękowy reagujący na czas i intensywność 
ciepła

• Wyłącznik

Urządzenie lecznicze
• Potwierdzony badaniami korzystny wpływ na 

zdrowie: posiada certyfikat zgodności z 
wymaganiami dyrektywy dotyczącej urządzeń 
medycznych

Skuteczne łagodzenie bólu
• Głęboko wnikające ciepło
• Równomierne rozprowadzanie ciepła: Teraz do 3 

razy więcej przyjemnego ciepła

Naświetlanie połowy ciała
• Powierzchnia naświetlania: 60 x 40 cm
• Halogenowa lampa podczerwieni: 650 W

Kontrola naświetlania
• Regulacja oświetlenia z 3 ustawieniami ciepła
• Zegar cyfrowy: z automatycznym wyłącznikiem
• Funkcja wstrzymania
•

Łagodzenie bólu mięśni w podczerwieni
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