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Alívio eficaz das dores
Penetração profunda de infravermelhos

O InfraCare da Philips proporciona alívio eficaz das dores musculares e das

articulações. O seu calor de infravermelhos de 650 Watts é muito confortável e

penetra em profundidade na pele, melhorando a circulação sanguínea e

aliviando, desse modo, áreas específicas de 60 x 40 cm.

Alívio eficaz das dores

Penetração profunda de infravermelhos

Tratamento de meio corpo

Lâmpada de halogéneo por infravermelhos de 650 W

Fácil de utilizar

Ângulo ajustável com rotação

Controlo do tratamento

Temporizador digital com desligar automático

O conforto do calor personalizado

Atenuador com 3 regulações de calor



Alívio das dores musculares por IV HP3641/01

Destaques Especificações

Penetração profunda de infravermelhos

A luz infravermelha já demonstrou aliviar

eficazmente o incómodo provocado por dores

musculares e das articulações. O calor

confortável criado pela luz infravermelha

penetra em profundidade na pele, melhorando

a circulação sanguínea e aquecendo os

músculos. À medida que os músculos relaxam,

ficam automaticamente mais soltos. Ao mesmo

tempo, a melhor circulação sanguínea ajuda o

corpo a livrar-se de impurezas e

rapidamente envia sangue rico em oxigénio

para os músculos em tensão ou doridos,

aliviando eficazmente a dor.

Lâmpada de halogéneo por infravermelhos de

650 W

O Philips InfraCare HP 3643 foi optimizado

para o alívio eficaz de dores em áreas com 60

x 40 cm, como as costas, ombros e pescoço ou

pernas. O InfraCare possui uma tecnologia

inovadora de lâmpadas de halogéneo por

infravermelhos. A óptica especial, o filtro e a

potente lâmpada de halogéneo de 650 Watts

foram optimizados, permitindo um tratamento

de meio corpo (60 x 40 cm) e calor muito mais

confortável, uma vez que o calor dos

infravermelhos é uniformemente dividido sobre

a área a tratar.

Ângulo ajustável com rotação

O InfraCare HP 3643 é fácil de utilizar para

tratamento de meio corpo e para diferentes

situações (por exemplo, quando está deitado

na cama ou no sofá) devido à sua flexibilidade.

Junto ao controlo de ajuste de altura, o

compartimento da lâmpada pode ser

facilmente posicionado para tratar da melhor

forma a parte do corpo correcta, bastando

mover o compartimento da lâmpada na

horizontal ou na vertical (esquerda/direita 90

graus) e inclinando-o para cima ou para baixo

(45 graus).

Temporizador digital com desligar automático

A duração do tratamento pode ser facilmente

controlada, definindo os minutos aconselhados

ou pretendidos. O temporizador digital inicia

automaticamente a contagem decrescente e

desliga-se no final da sessão.

Atenuador com 3 regulações de calor

O calor por infravermelhos oferecido pelo

InfraCare pode ser facilmente ajustado

segundo as preferências do utilizador. Estão

disponíveis 3 níveis de intensidade de calor,

tornando o tratamento numa experiência o

mais confortável possível.

Apoiado pela Directiva de Dispositivos

Médicos (DDM)

Este dispositivo demonstrou trazer benefícios

para a saúde, tal como é certificado pela

Directiva de Dispositivos Médicos (DDM).

Especificações Técnicas

Alimentação: 650 W

Voltagem: 230 V

Frequência: 50/60 Hz

Vida útil das lâmpadas: 500 hora(s)

Comprimento do cabo: 3 cm

Isolamento: Classe II (isolamento duplo)

Peso e dimensões

Dimensões do produto: 29,0x63,5x29,0

(LxAxP) cm

Peso do produto: 5,5 kg

Dimensões da caixa F (= caixa A):

33,9x80,0x36,5 (LxAxP) cm

Peso da caixa F (= caixa A): 6,5 kg

Qtd. por Euro-palete: 18 unid.

Dados logísticos

Código CTV: 884364101000

País de origem: Alemanha

Safety

Certificação CEI: Em linha com CEI 60601 e

60335

Fácil de utilizar

2 pegas: para fácil transporte e

posicionamento

Extensível em altura: 45-80 cm

Interface digital do utilizador: para reacções

à duração e intensidade do calor

Interruptor ligar/desligar

Compartimento da lâmpada de

posicionamento fácil (esquerda/direita): 90

Compartimento da lâmpada de

posicionamento fácil (para cima/para baixo):

45

Equipamento médico

Benefícios comprovados para a saúde:

apoiado pelo certificado da Directiva de

Dispositivos Médicos

Alívio eficaz das dores

Penetração profunda de calor

Distribuição uniforme de calor: Agora, calor

até 3 x mais confortável

Tratamento de meio corpo

Área de tratamento: 60 x 40 cm

Lâmpada de halogéneo por infravermelhos:

650 W

Controlo do tratamento

Atenuador com 3 regulações de calor

Temporizador digital: com desligar

automático

Função de pausa
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