InfraCareinfraroodlamp
650 W
Behandeling van het halve
lichaam
124 cm hoog

HP3643

Eﬀectieve verzachting van pijn
Diep doordringende infraroodwarmte
Philips InfraCare verzacht pijn in de spieren en gewrichten. De infraroodlamp van 650Watt voelt zeer
comfortabel aan en de infraroodwarmte dringt diep door in de huid, waardoor de bloedsomloop wordt
gestimuleerd. Dit biedt verzachting voor gebieden ter grootte van uw halve lichaam: 60 x 40 cm.
Eﬀectieve verzachting van pijn
Diep doordringende infraroodwarmte
Behandeling voor het halve lichaam
Infrarood halogeenlamp (650 watt)
Gebruiksvriendelijk
Instelbare hoek met rotatie
Eenvoudig bereik van nek en schouders
Stimuleert de circulatie
Stimuleert de circulatie

InfraCare-infraroodlamp
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Kenmerken
Infrarood halogeenlamp (650 watt)

horizontaal en verticaal te verstellen
(links/rechts 90 graden) en te kantelen
(45 graden) om het pijnlijke lichaamsdeel
optimaal te behandelen.

Diep doordringende infraroodwarmte

Eenvoudig bereik van nek en schouders

De Philips InfraCare HP 3643 is
geoptimaliseerd voor een eﬀectieve verlichting
van pijn in gebieden van 60 x 40 cm, zoals de
gehele rug, beide schouders en de nek, of de
dijen. De InfraCare is voorzien van innovatieve
technologie op het gebied van infrarood
halogeenlicht. De speciale lenzen, het
speciale ﬁlter en de krachtige halogeenlamp
van 650 watt zijn geoptimaliseerd voor de
behandeling van het halve lichaam (60 x
40 cm), waarbij de infraroodwarmte gelijkmatig
over het te behandelen gebied wordt verspreid.
Instelbare hoek met rotatie

De InfraCare HP 3643 is eenvoudig te
gebruiken voor behandelingen van het halve
lichaam en in verschillende situaties
(bijvoorbeeld wanneer u op een bed of bank
ligt), dankzij de maximale ﬂexibiliteit. De
hoogte is instelbaar. Daarnaast is het ook
mogelijk de lampbehuizing eenvoudig

De InfraCare HP3643 komt gemakkelijk bij uw
nek en schouders voor een optimale
warmtebehandeling voor pijnlijke spieren. De
hoogte van de lampbehuizing kan worden
aangepast van 60 cm tot 120 cm, waardoor er
altijd een comfortabele positie mogelijk is, of u
nu op een bed ligt of in een stoel zit.
Stimuleert de circulatie
Infraroodlicht en -warmte dringt diep in de
huid, waardoor de bloedsomloop wordt
gestimuleerd en de spieren opwarmen.
Infraroodlicht versnelt ook het
stofwisselingsproces en de verwijdering van
afvalstoﬀen uit het lichaam.

Onderzoek heeft aangetoond dat infraroodlicht
spierpijn en andere pijnen veroorzaakt door
stijve gewrichten eﬀectief verzacht. De
aangename warmte die het infraroodlicht
genereert, dringt diep door in uw huid, en helpt
de bloedcirculatie stimuleren en uw spieren
verwarmen. Hierdoor worden uw spieren
zachter en ontspannen zij zich. Omdat de
warmte het weefsel soepeler maakt, worden
uw gewrichten ﬂexibeler en voelt u zich minder
stijf.

Philips Green-logo
Met groene producten van Philips kunnen
kosten, energieverbruik en CO2-uitstoot
worden verminderd. Hoe? Deze producten
bieden aanzienlijk betere milieuprestaties in
een of meer van de Green Focal Areas van
Philips: Energieverbruik, Verpakking,
Schadelijke stoﬀen, Gewicht, Recycling en
Levensduur.
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Speciﬁcaties
Eﬀectieve verzachting van pijn
Diep doordringende warmte
Behandeling voor het halve lichaam
Behandelingsgebied: 60 x 40 cm
Infrarood halogeenlamp: 650 W
Gebruiksvriendelijk
Aan/uitschakelaar
Instelbaarheid: 0-40 graden (naar achteren)
2 handgrepen: voor gemakkelijke plaatsing en
vervoer
In de hoogte uitschuifbaar: 62-127 cm
Eenvoudig verstelbare lampbehuizing
(links/rechts): 90
Eenvoudig verstelbare lampbehuizing
(omhoog/omlaag): 45

Technische speciﬁcaties
Vermogen: 650 W
Frequentie: 50-60 Hz
Levensduur van lampen: 500 uur
Snoerlengte: 300 cm
Isolatie: Klasse II (dubbel geïsoleerd)
Voltage: 220 - 230 V, Taiwan 110 V
Gewicht en afmetingen
Afmetingen van het product: 29 x 124 x 29 cm
Gewicht van het product: 7,2 kg
Afmetingen F-doos: 34,5 x 60 x 39 cm
Gewicht F-doos: 9,1 kg
Afmetingen F-box (= A-box): 34,5 x 60 x
39 cm
Gewicht F-box (= A-box): 9,1 kg
Aant. op Europallet: 24 stk
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Logistieke gegevens
CTV-code: 884364301000
Land van herkomst: Duitsland
Veiligheid
IEC-gecertiﬁceerd: Voldoet aan IEC 60601 en
60335
Automatische uitschakeling na 15 minuten
Medische apparatuur
Richtlijn Medische Hulpmiddelen (MDD):
2007/47/EG, MDD 93/42/EG

