Philips
Infraröd InfraCare-lampa

300 W
Zonbehandlingsområde
Digital timer

Effektiv smärtlindring
Infraröd värme som går på djupet
Philips InfraCare ger effektiv smärtlindring för muskler och leder. Den infraröda lampan
på 300 W är mycket behaglig och dess infraröda värme tränger djupt in i huden,
stimulerar blodcirkulationen och ger effektiv lindring i "zonområden" på 40 x 30 cm.
Effektiv smärtlindring
• Infraröd värme som går på djupet
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Infraröd InfraCare-lampa

300 W Zonbehandlingsområde, Digital timer

Specifikationer
Vikt och mått

• Product weight: 1,4 kg
• Product dimensions: 20 x 30,9 x 17,2 (B x H x
D) cm

Tekniska specifikationer
•
•
•
•

Voltage: 230 V
Cord length: 200 m
Power: 300 W
Frequency: 50/60 Hz

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

Säkerhet

• IEC-certifierad: Uppfyller IEC 60601 och 60335

Logistisk information
• Ursprungsland: Tyskland

Medicinsk utrustning

Lättanvänd

• Justerbart: 0–40 grader (bakåt)
• På/av-knapp
• Mjukt handtag: för enkel transport och placering

Vikt och mått
•
•
•
•
•
•

Funktioner

A-låda, mått: 29 x 40,4 x 74,5 (B x H x D) cm
F-låda, vikt: 1,8 kg
No. of F-boxes in A-box: 3 pcs
Kvantitet på europall: 60 pcs
A-låda, vikt: 5,4 kg
F-låda, mått: 28 x 38,6 x 24,5 (B x H x D) cm

Tekniska specifikationer

• batteri: LR-54, alkaliskt, 1,5 V (livslängd 200

• Direktiv om medicintekniska produkter: 2007/47/
EG, MDD 93/42/EEG

Logistisk information
• CTV-kod: 884363101000

Effektiv smärtlindring
• Värme som går på djupet

Zonbehandling

• Behandlingsområde: 40 x 30 cm
• Infraröd halogenlampa: 300 W

Behandlingskontroll

• Digital timer: med ljudsignal
•
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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.

