NÄR DU VILAR

REAL PRO hot stone

UTVECKLING FÖR DITT
VÄLBEFINNANDE SEDAN 1969

REAL PRO
HOT STONE

Massage hör till de äldsta terapiformerna som vi människor använder oss
av. Med Panasonic Real Pro Hot Stone unnar man sig en personlig massör. Den
ger gränslös avslappning och efter massagen kan den omvandlas till en
luxuös vilofåtölj.

++ MASSAGETEKNIKER
Värmande massagehuvud
Namnet Real Pro Hot Stone säger allt. Som vid en Hot Stone massage med varma stenar,
värmer massagehuvudena Dina muskler. Härvid överförs värmen till ryggen mycket likformigt
och t ränger in till de djupare kroppszonerna. Tillsammans med de olika massageteknikerna
stimuleras Din blodcirkulation och löser upp Dina muskelspänningar. Upplev en riktigt djup och
välgörande känsla av fullkomlig avslappning.

EXKLUSIV ”JUNETSU”-MASSAGE

AUTOMATISK KROPPS-SKANNing

Det japanska ordet ”Junetsu” betyder ”knåda målmedvetet”.
Massagetekniken som används av professionella massörer
baserar sig på snabba, cirklande tumrörelser. Med ”Junetsu”
kan man på några få sekunder lösa djupt sittande spänningar.

En massagestol måste ta hänsyn till ryggradens beskaffenhet
och sträckning. Real Pro Hot Stone arbetar med ett nät av trycksensorer, vilket mäter ryggens och skuldrornas position före
varje massage. Fördel: En individuell massage.

Detta erbjuder en massagestol
från Panasonic
+ Avkoppling och avslappning av Din muskulatur
+ Stimulering av akupressurpunkter för förbättring av
energiflödet i Din kropp
+ Förbättring av kroppens genomblödning
+ Ökat välbefinnande

++ MÅNGSIDIGA massagemöjligheter
6 automatiska program:
+ Uppfriskande massage
+ Djupmassage
+ Shiatsu-massage
+ Höft-massage
+ Nack/skulder-massage
+ Korsryggsmassage

Manuella inställningar:
+ Ben- och armmassage med
stretchfunktion
+ Fotreflexzonmassage
+ Inställning av styrkan
+ Placering av massagehuvudena
+ Minne för egna inställningar

++ UNDERBART FÖRVANDLINGSBAR
Massage- och vilostol i ett
Real Pro Hot Stone kan även användas som
bekväm vilostol t.ex. för att läsa. Vrid helt enkelt
benstöden och massageenheten försvinner in i
stolen.

Välgörande
helskroppsmassage:
+ Massage av hela ryggen
inkl. skuldror och nacke
+ Luftkuddemassage av axlar,
armar, höfter, lår, vader och fötter
+ Sträckning av bröstområdet,
höfterna och benen
Med Real Pro Hot Stone kan man
målmedvetet massera de enskilda
kroppsdelarna med en bestämd
teknik.

HOT STONE
++ Tekniska uppgifter
MASSAGEINSTÄLLNINGAR
Ryggmassage

1.638 cm²

Massageområde i cm

H: 78; B: 21; D: 10

6 automatiska program

Shiatsu, djupmassage, Refresh, höfttöjning, nacke/skuldror, korsryggen

Massagetekniker

Junetsu, Shiatsu, svensk massage, knådning, slagmassage, rullmassage

5 manuella program

Nacken, skuldrorna, ryggens mittdel, korsryggen, hela ryggen

Antal massagevariationer

108

SPECIELLA DETALJER
Antal användarspecifika

3

Inställning av massageintensiteten

4
4
4
4 (upp till 170°)
4 (med alternativ engelsk röstuppmaning)
4

Indikering av resterande massagetid
Automatisk kropps-scan
Ryggstödets lutning
Manuell manövrering
Rullar för enkel transport

Real Pro Hot Stone i svart

ALLMÄNNA DATA
Nätspänning

AC 230 V; 50 Hz

Effektförbrukning

120 W (uppvärmbara massagehuvud: 23 W (beredskapsläge: 0 W)

Vikt

87 kg

Maximal användarvikt

120 kg

Mått upprätt (H x B x D)

115 x 95 x 122 cm

Mått tillbakalutad (H x B x D)

66 x 95 x 202 cm

Överdragsfärger

Creme, svart

Överdragsmaterial

Textilläder

AUTOMATISK
SÄNKNING
Ryggstödet kan lutas tillbaka
upp till 170 grader elektroniskt,
så att Du alltid kan välja den
mest bekväma positionen för
Dig under massagen.

Det måste man uppleva!

Kontakta oss för ett ingående test:

ErgoNova Sweden AB
Huvudkontor Sundsvall
Telefon 060 – 12 12 30
info@ergonova.se
www.ergonova.se

Real Pro Hot Stone i Creme

	FÖR ALLA
KOPPSSTORLEKAR
För att Du skall kunna sträcka
ut Dina ben bekvämt under en
massage, är det möjligt att föra
ut benstödet manuellt till riktig
längd.

