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Lampa podczerwieni
InfraCare

 
650 W

Naświetlanie połowy ciała

Wysokość: 63,5 cm

 
HP3641

Skuteczne łagodzenie bólu
Głęboko wnikające ciepło podczerwieni

Lampa InfraCare firmy Philips skutecznie łagodzi bóle mięśni i stawów. Przyjemne ciepło emitowane przez tę

lampę o mocy 650 W wnika głęboko w skórę i poprawia krążenie krwi, zapewniając kojące działanie na

powierzchni 60 x 40 cm.

Wygodne użytkowanie
Regulowany kąt ustawienia z możliwością obrotu

Skuteczne łagodzenie bólu
Głęboko wnikające ciepło podczerwieni

Naświetlanie połowy ciała
Halogenowa lampa podczerwieni o mocy 650 W



Lampa podczerwieni InfraCare HP3641/01

Zalety Dane techniczne

Halogenowa lampa podczerwieni o mocy
650 W

Lampa InfraCare HP 3643 firmy Philips została

stworzona, aby skutecznie łagodzić ból w

miejscach o powierzchni 60 x 40 cm, takich

jak plecy, barki, szyja lub udo. W InfraCare

zastosowano innowacyjną technologię

halogenowych lamp podczerwieni. Specjalna

optyka, filtr i wydajna lampa halogenowa o

mocy 650 W zostały tak zaprojektowane, aby

zapewnić naświetlanie połowy ciała

(60 x 40 cm) dużo przyjemniejszym ciepłem,

rozkładając je bardziej równomiernie na

powierzchni naświetlanego miejsca.

Regulowany kąt ustawienia z możliwością
obrotu
Lampa InfraCare HP 3643 jest przeznaczona

do naświetlania połowy ciała w różnych

pozycjach (np. leżąc na łóżku lub kanapie).

Oprócz regulacji wysokości, górną część

urządzenia można także ustawić w pozycji

pionowej lub poziomej (90° w lewo/prawo)

oraz odchylić w górę lub w dół o 45°, tak aby

zapewnić optymalne naświetlanie

odpowiedniej części ciała.

Głęboko wnikające ciepło podczerwieni

Udowodniono, że ciepło podczerwieni

skutecznie łagodzi bóle mięśni oraz bóle

związane ze sztywnymi stawami. Przyjemne

ciepło światła podczerwieni wnika głęboko w

skórę, poprawia krążenie krwi i rozgrzewa

mięśnie, co powoduje ich rozluźnienie. Ciepło

zwiększa również elastyczność tkanki, co

pozwala zmniejszyć sztywność stawów i

poprawia ich ruchliwość.

Intuicyjność
2 uchwyty: do łatwego przenoszenia i

ustawiania

Wyłącznik

Regulacja wysokości: 45–80 cm

Łatwo regulowana obudowa lampy

(lewo/prawo): 90

Łatwo regulowana obudowa lampy

(góra/dół): 45

Bezpieczeństwo
Spełnia wymagania IEC: Zgodność z normami

IEC 60601 i 60335

Leczenie połowy ciała
Powierzchnia naświetlania: 60 x 40 cm

Halogenowa lampa podczerwieni: 650 W

Skuteczne łagodzenie bólu
Głęboko wnikające ciepło

Kontrola leczenia
Zegar cyfrowy: z automatycznym

wyłącznikiem

Regulacja oświetlenia z 3 ustawieniami

ciepła

Funkcja wstrzymania

Dane techniczne
Długość przewodu: 300 m

Moc: 650 W

Napięcie: 230 V

Częstotliwość: 50/60 Hz

Izolacja: Klasa II (podwójna izolacja)

Trwałość lamp: 500 hour(s)

Waga i wymiary
Waga produktu: 5,5 kg

Wymiary produktu: 29,0 x 63,5 x 29,0 (szer. x

wys. x głęb.) cm

Liczba na europalecie: 18 pcs

Wymiary opakowania pojedynczego (=

opakowanie zbiorcze): 33,9 x 80,0 x 36,5

(szer.

x wys. x głęb.) cm

Waga opakowania pojedynczego (=

opakowanie zbiorcze): 6,5 kg

Dane logistyczne
Kod CTV: 884364101000

Kraj pochodzenia: Niemcy

Wygodne użytkowanie
Elektroniczny interfejs użytkownika: sygnał

dźwiękowy reagujący na czas i intensywność

ciepła

Urządzenie lecznicze
Zgodność z dyrektywą dotyczącą urządzeń

medycznych (MDD): 2007/47/WE,

MDD 93/42/EWG
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