
 

 

Philips
Infraröd InfraCare-lampa

650 W
Halvkroppsbehandling
124 cm hög

HP3643
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ffektiv smärtlindring
fraröd värme som går på djupet
ilips InfraCare ger effektiv smärtlindring för muskler och leder. Den infraröda lampan 
 650 W är mycket behaglig och dess infraröda värme tränger djupt in i huden, 
mulerar blodcirkulationen och ger lindring i halvkroppsområden på 60 x 40 cm.

Lättanvänd
• Justerbar vinkel med rotation
• Du når enkelt hals och skuldror

Effektiv smärtlindring
• Infraröd värme som går på djupet

Halvkroppsbehandling
• 650 W infraröd halogenlampa

Stimulerar blodcirkulationen
• Stimulerar blodcirkulationen



 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 mycket behagligare 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.

Stimulerar blodcirkulationen
Infrarött ljus och värme tränger djupt in i huden, 
stimulerar blodcirkulationen och vidgar blodkärlen. 
Dessutom ökar infrarött ljus ämnesomsättningen 
och främjar kroppens rensning från avfallsprodukter.

Infraröd värme som går på djupet
Infrarött ljus ger beprövat effektiv smärtlindring vid 
muskelsmärtor och stela leder. Den behagliga 
värmen som skapas av infrarött ljus tränger djupt in i 
huden, stimulerar blodcirkulationen och värmer upp 
musklerna. Behandlingen lösgör automatiskt 
musklerna och får muskelspänningar att släppa. 
Eftersom värmen gör vävnaden smidigare minskas 
även problem med stela leder.
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Vikt och mått
• Product weight: 7,2 kg
• Product dimensions: 29x124x29 cm

Tekniska specifikationer
• Cord length: 300 m
• Power: 650 W
• Frequency: 50-60 Hz

Lättanvänd
• 2 handtag: för enkel transport och placering
• Justerbart: 0–40 grader (bakåt)
• På/av-knapp
• Förlängningsbar höjd: 62-127 cm
• Lamphölje som är lätt att ställa in (vänster/höger): 

90
• Lamphölje som är lätt att ställa in (upp/ner): 45

Vikt och mått
• F-låda, vikt: 9,1 kg
• Kvantitet på europall: 24 pcs
• F-låda, mått (= A-låda): 34,5x60x39 cm
• F-låda, mått: 34,5x60x39 cm
• F-låda, vikt (= A-låda): 9,1 kg

Tekniska specifikationer
• Isolering: Klass II (dubbel isolering)
• Livslängd för lampor: 500 timmar

Säkerhet
• 15 minuters automatisk avstängning
• IEC-certifierad: Uppfyller IEC 60601 och 60335

Halvkroppsbehandling
• Infraröd halogenlampa: 650 W
• Behandlingsområde: 60 x 40 cm

Logistisk information
• Ursprungsland: Tyskland

Medicinsk utrustning
• Direktiv om medicintekniska produkter: 2007/47/

EG, MDD 93/42/EEG

Logistisk information
• CTV-kod: 884364301000

Effektiv smärtlindring
• Värme som går på djupet

Tekniska specifikationer
• Voltage: 220–230 V, Taiwan 110 V
•
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