MASAŽINIS VISO KŪNO KRĖSLAS (JAPONIJA) PASAULYJE NR. 1 KOKYBĖS IR
DIZAINO KLASĖJE - INADA DREAMWAVE

Pavadinimas
Inada Dreamwave
Gamintojas
JAPONIJA
Išorinė danga
Sintetinė oda (su antibakteriniu, purvui atspariu padengimu)
Maitinimo šaltinis
AC 220-240 V
Elektros sąnaudos
170W (š ildymo elementas 5W)
Maigymo greitis
3 lygiai, nuo 10 kartų/min. iki 32 kartų/min.
Tapšnojimo greitis
3 lygiai, nuo 180 kartų/min. iki 480 kartų/min.
Masažuojančių
3 iš sidė stymo lygiai
ritinėlių plotis
Masažuojančių
Pilnas ciklas (nuo virš aus iki apačios ir vė l iki virš aus) 30 sek. (~4.1
ritinėlių
važiavimo
cm/sek)
greitis

Masažuojančių
ritinėlių
veikimo 72 cm
atstumas
Automatinių
16
programų skaičius
Rankinių
funkcijų
15 tipų
skaičius
Masažo trukmė
15 min (automatinių programų trukmė kintanti)
Iš orinio pavirš iaus temperatū ra 39°C arba maž iau (esant 25°C aplinkos
Šildymo elementas
temperatū rai). SV ildymo trukmė 2 val.
25 cm
Kojų
atramos
prailgėjimas
Nugaros
atlošo
120°-165° (automatinis atsilenkimas)
atsilenkimo kampas
Plotis: 93 cm (97 cm esant pilnai iš plė stiems ranktū riams). Ilgis: 139 cm
(210 cm esant pilnai atlenktam atloš ui ir pilnai pakeltai kojų atramai).
Dydis
Aukš tis 121 cm (76 cm esant pilnai atlenktam atloš ui ir pilnai pakeltai
kojų atramai).
Svoris
115 kg (kė dė 75kg, ranktū riai po 11 kg, kojų atrama 18 kg)
Garantija
2 metai

Masažuojamas plotas
Šis masažinis krėslas yra didžiausią masažuojamą plotą apimantis krėslas pasaulyje:
masažuojantys ritinėliai veikia nuo kaukolės pagrindo iki viršutinės sėdmenų dalies, veikia 101
orinio masažo kamera.
Bioaktyvūs taškai
Bioaktyvių taškų išsidėstymas skiriasi priklausomai nuo žmogaus kūno tipo. Prieš kiekvieną
masažą infraraudonųjų spindulių sensorius esantis krėsle automatiškai nustato šių taškų vietą,
dėl ko atliekamas komfortabilesnis ir efektyvesnis masažas.
Prisitaiko prie kūno dydžio
Masažinis krėslas prisitaiko prie įvairaus ūgio ir kūno sudėjimo žmonių. Krėslu gali naudotis
žmonės nuo 152 cm iki 195 cm ūgio.
3-D masažas
3-D masažinių ritinėlių mechanizmas iškelia ritinėlius į paviršių gilesniam masažui arba
paslepia juos, taip masažą sušvelnindamas. Masažiniai ritinėliai sukasi lyg žmogaus riešai ir
imituoja subtilius profesionalaus masažuotojo judesius.Masažinis krėslas geba atlikti įvairaus
intensyvumo masažus ir lengvai prisitaiko prie kiekvieno pageidavimų.

Kaklo ir pečių orinis masažas
Ši sistema švelniai pakelia kaklą aukštyn ir abiejų pusių, ištempia ir maigo raumenis. Keičiami
pečių masažuokliai spaudžia pečių juostos bioaktyvius taškus iš viršaus, tuo tarpu oro
pagalvėlės atlieka suspaudimus užpakalinei pečių daliai.
Rankų masažas
Masažinis krėslas atlieka efektyviausią pilną rankų masažą. Švelnus žąstų, dilbių ir pirštų
maigymas atliekmas prisipučiant 27-ioms oro kameroms.
Šoniniai paspaudimai
Masažo metu dubuo suspaudžiamas iš abiejų pusių, taip sumažinamas šlaunų bei sėdmenų
nuovargis ir raumenų skausmas.
Blauzdų ir pėdų masažas
Pilnai prisitaikanti automatizuota kojų atrama su oro kameromis atlieka blauzdų, pėdų, kulnų
suspaudimus.
Pardavimo kaina: 6700,00 Eur
Pristatymo terminas: 21 d.
Pasiteiravimui: info@emotionrooms.lt, 8 6181 0525
Gamintojo spalvų pasirinkimas :
Smėlio

Juoda

