
Elim. dureri cu
infraroşii

 
650 W

Tratament jumătate de corp

Înălţime 63,5 cm

 

HP3641

Eliminarea eficientă a durerii
Căldura razelor infraroşii penetrează adânc

Philips InfraCare asigură eliminarea eficientă a durerilor musculare sau articulare.

Căldura infraroşie de 650 W este foarte confortabilă şi penetrează adânc pielea,

îmbunătăţind circulaţia sanguină, prin urmare eliminând eficient durerea în zonele

ţintă de 60x40 cm.

Eliminarea eficientă a durerii

Căldura razelor infraroşii penetrează adânc

Tratament jumătate de corp

Lampă cu halogen cu raze infraroşii de 650 W

Uşor de utilizat

Unghi reglabil cu rotire

Controlul tratamentului

Temporizator digital cu oprire automată

Confort personalizat al căldurii

Variator cu 3 setări de căldură



Elim. dureri cu infraroşii HP3641/01

Repere Specificaţii

Căldura razelor infraroşii penetrează adânc

S-a demonstrat că lumina infraroşie elimină

eficient disconfortul cauzat de dureri musculare

sau articulaţii anchilozate. Căldura confortabilă

emisă de razele infraroşii penetrează adânc

pielea, crescând circulaţia sanguină şi

încălzind muşchii. Pe măsură ce muşchii sunt

liniştiţi, aceştia se relaxează. În acelaşi timp,

circulaţia sanguină permite corpului să elimine

impurităţile şi transmite sânge oxigenat către

muşchii care prezintă durere, eliminând

eficient durerea.

Lampă cu halogen cu raze infraroşii de 650 W

Philips InfraCare HP 3643 a fost optimizat

pentru eliminarea eficientă a durerii în zone de

60 x 40 cm, cum ar fi tot spatele, ambii umerii

şi gâtul sau coapsele. InfraCare dispune de

tehnologia inovativă a lămpilor cu infraroşu.

Optica specială, filtrul şi lampa de halogen

puternică de 650 W au fost optimizate pentru a

oferi un tratament pentru jumătate de corp (60

x 40 cm) şi acum o căldură mult mai

confortabilă, deoarece căldura razelor infraroşii

este distribuită mai uniform.

Unghi reglabil cu rotire

InfraCare HP 3643 este uşor de utilizat la

tratament pentru jumătate de corp şi pentru

diferite situaţii (de ex. în timp ce staţi întins pe

pat sau pe o canapea) datorită flexibilităţii sale

maxime. Pe lângă reglarea în înălţime, carcasa

lămpii poate fi poziţionată uşor pentru a trata

în mod optim partea dreaptă a corpului,

deplasând carcasa lămpii într-o poziţie

orizontală sau verticală (stânga/dreapta 90 de

grade) şi prin înclinarea ei în sus sau în jos (45

de grade).

Temporizator digital cu oprire automată

Durata de tratament poate fi controlată uşor

prin starea numărului de minute recomandate

sau preferate. Temporizatorul digital începe

numărătoarea inversă automat şi se opreşte

automat la sfârşitul sesiunii.

Variator cu 3 setări de căldură

Căldura razelor infraroşii oferită de InfraCare

poate fi reglată uşor în funcţie de preferinţele

individuale. Pot fi alese trei niveluri diferite de

intensitate a căldurii, astfel tratamentul este

cât mai confortabil posibil.

Sprijinit de Directiva pentru dispozitive

medicale (MDD)

Acest dispozitiv are beneficii dovedite asupra

sănătăţii, conform certificării de către Directiva

pentru dispozitive medicale (MDD).

Specificaţii tehnice

Alimentare: 650 W

Tensiune: 230 V

Frecvenţă: 50/60 Hz

Durata de viaţă a lămpilor: 500 ore

Lungime cablu: 3 cm

Izolaţie: Class II (izolaţie dublă)

Greutate şi dimensiuni

Dimensiuni produs: 29,0x63,5x29,0

(lxÎxA) cm

Greutate produs: 5,5 kg

Dimensiuni bax F (=bax A): 33,9x80,0x36,5

(lxÎxA) cm

Greutate bax F (=bax A): 6,5 kg

Cantitate pe europalet: 18 buc.

Date logistice

Cod CTV: 884364101000

Ţara de origine: Germania

Siguranţă

Certificat IEC: Aliniat IEC 60601 şi 60335

Uşor de utilizat

2 mânere: pentru transport şi poziţionare

facile

Extensibil în înălţime: 45-80 cm

Interfaţă digitală pentru utilizator: pentru

feedback referitor la timp şi la intensitatea

căldurii

Comutator Pornit/Oprit (On/Off)

Carcasa lămpii poate fi poziţionată uşor

(stânga/dreapta): 90

Carcasa lămpii poate fi poziţionată uşor

(sus/jos): 45

Echipament medical

Beneficii de sănătate dovedite: sprijinit de

certificatul Directivei pentru dispozitive

medicale

Eliminarea eficientă a durerii

Penetrare adâncă a căldurii

Distribuţie uniformă a căldurii: Acum, căldură

de până la 3 ori mai confortabilă

Tratament jumătate de corp

Zonă tratament: 60x40 cm

Lampă cu halogen cu infraroşii: 650 W

Controlul tratamentului

Variator cu 3 setări de căldură

Temporizator digital: cu oprire automată

Funcţie de pauză
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