Full-body solarium
HP8560

Altijd een zomers kleurtje
Een natuurlijke, egale, langdurige kleur
Het full-body solarium combineert UV-licht en infraroodwarmte voor een natuurlijke, egale en langdurige kleur.
Om van de ontspannende warmte te genieten, kunnen de infraroodlampen ook afzonderlijk worden gebruikt.
Geuren en geluid veraangenamen de zonervaring.
Een natuurlijke, zomerse kleur
Unieke combinatie van UV- en infraroodlicht voor optimaal bruinen
Het reﬂectorsysteem zorgt voor een egale kleur over het hele lichaam
Lampen voor een langdurige, echte kleur
Ontspant lichaam en geest
Aparte infraroodfunctie voor aangename warmte
Dankzij geïntegreerde luidsprekers kunt u genieten van natuurgeluiden of uw favoriete muziek
Natuurlijke geuren om de ervaring te veraangenamen
Handig in gebruik
Geïntegreerde wielen en handgreep voor eenvoudig vervoer
Lichtgewicht voor eenvoudig vervoer
Eenvoudig uit te vouwen in slechts 3 stappen
Ruimtebesparend
Betrouwbaar
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Kenmerken
Combinatie van UV- en IR-licht

Lampen voor een langdurige, echte kleur
Lampen met hetzelfde UV-spectrum als de
natuurlijke zon geven u een langdurige, echte
kleur die niet verdwijnt na het douchen of
baden.
Infraroodwarmte

Een unieke combinatie UV- en infraroodlicht,
zoals natuurlijk zonlicht, verbetert het
bruiningsresultaat. Het full-body solarium is
ontworpen om u in gemiddeld 30 minuten
(afhankelijk van uw huidtype) te laten genieten
van een gecontroleerde bruiningssessie voor
het hele lichaam.

Lichtgewicht
Dankzij het lichtgewicht ontwerp is het fullbody solarium eenvoudig te gebruiken en te
vervoeren.
Installatie in 3 stappen
Uitvouwbaar vanuit compact opslagformaat in
drie eenvoudige stappen.
Ontspan met de aparte infraroodlampfunctie
voor aangename warmte over uw hele lichaam.

Uniek reﬂectorsysteem
Geïntegreerde luidsprekers

Een uniek reﬂectorsysteem creëert een
gelijkmatig bruiningsgebied van 190 x 70 cm
en zorgt zo voor een egale kleur over het hele
lichaam.

Natuurlijke geuren
Het full-body solarium biedt keuze uit drie
unieke geuren (Summer Blue, Orange Valley
en Green Oasis, accessoirenummer HB080)
die de multizintuiglijke ervaring verbeteren.
Kies uw favoriete geur en stel de intensiteit
naar wens in.

Dankzij twee geïntegreerde luidsprekers kunt u
genieten van rustgevende,
voorgeprogrammeerde natuurgeluiden. U kunt
echter ook uw eigen MP3- of iPod-speler
aansluiten om naar uw eigen favoriete muziek
te luisteren.

Instelbare hoogte
Voor een optimaal, gelijkmatig
bruiningsgebied van 190 x 70 cm, dient de
behuizing van de lamp zich 70 cm boven uw
lichaam te bevinden. De hoogte van de
behuizing is aan te passen aan de hoogte van
uw bed. Het full-body solarium is geschikt voor
gebruik in combinatie met bedden met een
maximale hoogte van 52 cm (incl. matras). De
onderkant van het bed dient zich minimaal
8 cm boven de grond te bevinden, zodat de
voetsteunen van het full-body solarium onder
het bed kunnen worden geplaatst.
Opvouwbaar
Dankzij het ingenieuze ontwerp van het fullbody solarium kunt u het apparaat inklappen
tot het formaat van een compacte koﬀer voor
eenvoudige en ruimtebesparende opslag.
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Speciﬁcaties
Elektronische kenmerken
Stroom infrarood: 9,9 A
Stroom InfraTan: 6,8 A
Voeding infrarood: 2200 W
Voeding InfraTan: 1485 W
Voltage: 230 V
Frequentie: 50 Hz
Zekering: 16 langzaam A
UV-lampen: Philips Cleo HPA Synergy 2 x
300 W
Infraroodlampen: Philips-infraroodlampen 2 x
1100 W
Snoerlengte: 4 m
Geluidsvermogen: 2 x 5 watt RMS per kanaal
Ratio audiosignaal - geluid: > 60 dB
Responsfrequentie: 60 - 20K Hz
Digitale FM-radio: 88 - 108 MHz
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Accessoires
Geurzakjes: 2
F-doos met 3 vullingen (geurkorrels): 1
Logistieke gegevens
Formaat (gesloten): (L x B x H) 1175 x 295 x
395 mm
Formaat (open): (L x B x H) 1130 x 850 x
1600 mm
Verpakkingsformaat: (L x B x H) 1230 x 390 x
455 mm
Gewicht (excl. verpakking): 19,2 kg
Aantal producten op pallet: 8
CTV-code: 884856001000
Land van herkomst: Polen
EAN-code WE: 871010338660-5

Veiligheid
Timer: Extra veiligheid, automatische
uitschakeling
Isolatie: Kema-klasse II (dubbel geïsoleerd)
Veiligheidsnorm: UV-type III in Europese
CENELEC
Filter: Gehard glas
Schuif: Dubbele blokkeerbeveiliging
Aantal beschermbrillen: 2
Logistieke gegevens geurzakjes
12NC-code: 884308001010
CTV-code: 884 3 080 01000
EAN A-doos: 8710103191339
EAN F-doos: 8710103191322

