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Fotel wyposażony w funkcje, o których Twoja kanapa może tylko pomarzyć.
Model iJoy 130 nie jest fotelem masującym dla Twojego dziadka ( bez względu na to jak bardzo by tego chciał).
W ciągu tylko 15 minut ten modny, technologicznie zaawansowany fotel fachowo likwiduje napięcia i stresy dnia
codziennego, łagodzi bóle mięśniowe poprawiając standard Twojego odpoczynku.
Rozsiądź się i pozwól opatentowanemu systemowi masażu Human Touch robić to co potrafi najlepiej naśladować terapeutyczne techniki masażu stosowane przez profesjonalnych masażystów. Model iJoy 130
dopasowuje się do kształtu Twojego kręgosłupa, aby zapewnić skuteczny masaż na całej długości pleców
dostępny dotąd jedynie w fotelach dwa razy droższych. Nie kosztuje fortuny, a jego piękne poszycie i doskonałe
wykończenia powodują, że wygląda jak milion dolarów. Odkryj więc model iJoy 130 i ciesz się wspaniałym
masażem na wspaniałym fotelu.
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Pilot sterujący - To wszystko masz pod palcami

Więcej właściwości dla większej wygody.

Poduszka pod głowę
Usuwalna wkładka zmniejszająca intensywność masażu
Ręczne
odchylanie
oparcia

Wyciągany pilot.

Łatwo dostępna
rączka do odchylania
oparcia

Kolory
czarny
beżowy
brązowy
czerwony
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WYMIARY

Kółka do łatwego
przesuwania

v
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Twoje meble pękną
z zazdrości.

Istnieje powód dla którego model iJoy 130 jest najbardziej lubianym meblem
w każdym pokoju, a właściwie powodów
jest wiele.


3 AUTOMATYCZNE PROGRAMY
MASAŻUªª

4 PROFESJONALNE TECNIKI
MASAŻU

 

Wybierz spośród trzech 15 minutowych
programów masażu, dostosowanych to
potrzeb Twoich pleców. Skorzystaj z
masażu na całe plecy, lub masażu dolnej
lub górnej partii pleców.ç

Ustaw jedną z czterech profesjonalnych technik
masażu na miejsce obolałe, celem złagodzenia
dolegliwości. Fotel posiada następująch technik
masażu: Wałkowanie, Ugniatanie, Uciskanie
Oklepywanie.

 

DOPASUJ MASAŻ
Użyj przycisków „Partial" lub

„Position” aby ustawić masaż w
konkretnym miejscu, następnie
wybierz spośród trzech stałych trybów
masażu.
 





 

 
 

 

USUWALNA WKŁADKA
ZMNIEJSZAJĄCA
INTENSYWNOŚĆ MASAŻU.
Potrzebujesz głębokiego masażu aby
złagodzić bóle mięśniowe? Lub
łagodnego, krzepiącego masażu? Teraz
możesz łatwo regulować intensywność
masaż za pomocą usuwalnej wkładki
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