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HP3643

Effektiv smärtlindring
Infraröd värme som går på djupet

Philips InfraCare ger effektiv smärtlindring för muskler och leder. Den infraröda värmen på 650 W är mycket

behaglig och tränger djupt in i huden och förbättrar blodcirkulationen, vilket ger effektiv lindring för områden på

60 x 40 cm.
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650 W infraröd halogenlampa
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Infraröd smärtlindring för muskler HP3643/01

Funktioner

Infraröd värme som går på djupet

Infrarött ljus lindrar effektivt muskelsmärtor och

smärta som orsakas av stela leder. Den

behagliga värmen som skapas av det infraröda

ljuset tränger djupt in i huden så att

blodcirkulationen ökar och musklerna värms

upp. När musklerna behandlas slappnar de

automatiskt av. Dessutom gör den ökade

blodcirkulationen att kroppen kan göra sig av

med slaggprodukter, och syrerikt blod skickas

snabbt till spända eller värkande muskler, vilket

ger effektiv smärtlindring.

650 W infraröd halogenlampa

Philips InfraCare HP 3643 har optimerats för att

effektivt lindra smärta i områden på 60 x 40

cm, t.ex. hela ryggen, båda axlarna + nacken

eller ett lår. InfraCare har en innovativ infraröd

halogenlampteknik. Den särskilda optiken,

filtret och den kraftfulla halogenlampan på 650

W har optimerats för halvkroppsbehandling (60

x 40 cm), och ger nu mycket mer behaglig

värme eftersom den infraröda värmen är

jämnare fördelad över behandlingsområdet.

Justerbar vinkel med rotation

Det är enkelt att använda InfraCare HP 3643 för

halvkroppsbehandling och i olika situationer

(t.ex. när du ligger på en säng eller

soffa) eftersom den är så flexibel. Förutom

höjdjusteringen kan även lamphöljet enkelt

ställas in så att rätt kroppsdel behandlas. Flytta

lamphöljet till ett horisontellt eller vertikalt läge

(vänster/höger 90 grader) och luta det uppåt

eller nedåt (45 grader).

Du når enkelt hals och skuldror

Med InfraCare HP3643 når du enkelt hals och

skuldror och ger dig själv en optimal

värmebehandling av ömma muskler.

Lamphusets höjd kan ställas in från 60 till 120

cm, så att du får en bekväm position vare sig

du ligger på sängen eller sitter i fåtöljen.

Förbättrad blodcirkulation

Infrarött ljus och värme penetrerar huden på

djupet, ökar blodcirkulationen och värmer

musklerna. Den ökade blodcirkulationen

hjälper kroppen att göra sig av med orenheter

och att snabbt skicka syrerikt blod till

påfrestade eller ömmande muskler och ge

effektiv smärtlindring.

Hälsofördelar, bevisade av klinisk forskning

Denna certifierade medicinska apparatur ger

hälsofördelar som har bevisats av oberoende

klinisk forskning.



Infraröd smärtlindring för muskler HP3643/01

Specifikationer

Tekniska specifikationer

Effekt: 650 W

Frekvens: 50-60 Hz

Livslängd för lampor: 500 timmar

Sladdlängd: 3 cm

Isolering: Klass II (dubbel isolering)

Spänning: 220–230 V, Taiwan 110 V

Vikt och mått

Produktstorlek: 29x124x29 cm

Produktvikt: 7,2 kg

F-låda, mått: 34,5x60x39 cm

F-låda, vikt: 9,1 kg

F-låda, mått (= A-låda): 34,5x60x39 cm

F-låda, vikt (= A-låda): 9,1 kg

Kvantitet på europall: 24 delar

Logistisk information

CTV-kod: 884364301000

Ursprungsland: Tyskland

Säkerhet

IEC-certifierad: Överensstämmer med IEC

60601 och 60335

15 minuters automatisk avstängning

Lättanvänd

På/av-knapp

Justerbart: 0–40 grader (bakåt)

2 handtag: för enkel transport och placering

Utdragbart på höjden: 62-127 cm

Lamphölje som är lätt att ställa in

(vänster/höger): 90

Lamphölje som är lätt att ställa in (upp/ner):

45

Medicinsk utrustning

Dokumenterade hälsofördelar: hälsofördelar,

bevisade av klinisk forskning

Halvkroppsbehandling

Behandlingsområde: 60 x 40 cm

Infraröd halogenlampa: 650 W
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