Philips
Inklapbaar solarium voor
het lichaam

UV-lampen (3 x 500 W)

HP8540

Zie er geweldig uit en voel u goed!
Bespaar ruimte en geef uw hele lichaam een prachtige kleur
Inklapbaar full-body solarium (1500 W) met 3 compacte UV-lampen, een
geheugenfunctie en een ingebouwde timer. Het apparaat heeft een aantrekkelijk
donkerblauw ontwerp met een glimmende afwerking en een aluminium standaard.
Geniet van fantastische bruiningsresultaten
• 3 Philips Cleo HPA Flex-Power-lampen
• Bruiningsgebied voor het hele lichaam (1,80 x 0,70 m)
Ruimtebesparend opbergen
• Inklapsysteem om het apparaat uit te klappen en ingeklapt uit het zicht op te kunnen bergen
Op aangename wijze bruinen
• Comfortabele bruiningsafstand voor meer bewegingsvrijheid
• Ingebouwde afstandsmeter voor het bepalen van uw bruiningsafstand
• In hoogte verstelbaar aan de hoogte van uw bed
• Met het sessiegeheugen voor 2 gebruikers kunt u het aantal bruiningssessies bijhouden
• Snoerwikkelaar voor het eenvoudig opbergen van het netsnoer
• Elektromechanische timer om de door u gewenste bruiningstijd in te stellen
Veilig bruinen
• 2 beschermbrillen
• Schakelt voor uw eigen veiligheid automatisch uit na 45 minuten
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Inklapbaar solarium voor het lichaam
UV-lampen (3 x 500 W)

Kenmerken
Inklapsysteem om het apparaat
eenvoudig in en uit te klappen

Specificaties
Ingebouwde afstandsmeter

Elektronische kenmerken
•
•
•
•
•
•
•
•

Voltage: 230 V
Frequentie: 50 Hz
Vermogen: 1650 W
Stroom: Ongeveer 12,5 A; versie voor NoordEuropa <10 A
Zekering voor energie-uitstoot: 16 A langzaam
UV-lampen: 3 x Cleo HPA flexpower 400-600,
toegepast bij 500 W
Reflector: Paraboolvormig met
hamerslagafwerking
Snoerlengte: 3 m

Logistieke gegevens
Dankzij het inklapsysteem kunt u de Sunmobile
eenvoudig inklappen. Het in- en uitklappen van het
apparaat is een kwestie van seconden dankzij de
sterke gasveer. Als de Sunmobile is ingeklapt, kunt u
deze eenvoudig uit het zicht opbergen. Dit bespaart
veel ruimte in uw huis of appartement.

Ingebouwde afstandsmeter voor het bepalen van de
afstand tussen uw lichaam en het apparaat. Deze
meter helpt u bij het bepalen van de geadviseerde
bruiningsafstand die u vindt in de gebruiksaanwijzing.

Sessiegeheugen voor 2 gebruikers

2 beschermbrillen

Twee beschermbrillen worden meegeleverd.
Hiermee beschermt u uw ogen tegen het UV-licht.

•
•
•
•

Schakelt voor uw eigen veiligheid automatisch uit na
45 minuten. Hiermee voorkomt u dat u te lang aan
het bruinen bent (bijv. als u tijdens het bruinen in
slaap valt).

•

3 Philips Cleo HPA Flex-Power-lampen

Bruiningsgebied voor het hele lichaam
(1,80 x 0,70 m)

Het bruiningsgebied voor het hele lichaam (1,80 x
0,70 m) zorgt ervoor dat het UV-licht uw hele
lichaam bereikt.

Comfortabele bruiningsafstand

Het sessiegeheugen helpt u bij het onthouden van
het aantal bruiningssessies dat u hebt gehad. U kunt
de aanbevolen richtlijnen voor het bruinen dus
eenvoudig volgen. Er zijn twee afzonderlijke tellers
voor gebruik door twee mensen.

Elektromechanische timer

Met de elektromechanische timer kunt u de door u
gewenste bruiningstijd instellen.

Dankzij de comfortabele bruiningsafstand van 65 cm
tussen uw lichaam en de lampen hebt u tijdens de
bruiningssessie veel bewegingsvrijheid.
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Formaat (gesloten): 1090 x 350 x 345 mm
Formaat (open): 1010 x 1360 x 1620 mm
Gewicht (incl. verpakking): 37,2 kg
Gewicht van de exportverpakking: incl. pallet
314 kg
Verpakkingsformaat F-doos: 121 x 50 x 46 cm
Aantal producten op pallet: 8
Land van herkomst: Polen
EAN-code (West-Europa): 8710103 196297
CTV-code WE: 8843823 01000

Veiligheid

Automatische stopfunctie - 45 min.

De Philips Cleo HPA Flex-Power-lampen hebben
een krachtige UV-straling, waarmee u een
schitterende bruine kleur krijgt.
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Filter: Gehard glas
Veiligheidsnorm: UV-type 3 in Europese CENELEC
Aantal beschermbrillen: 2
Isolatie: KEMA-klasse II (dubbel geïsoleerd)

