sztuka stylu
Nasza grupa projektantów nieustannie wprowadza nowe kolory, nowe
style i nowe materiały, ponieważ wiemy, że nie wystarczającym jest
fakt że nasze produkty zapewniają najbardziej efektywny mechaniczny
masaż na rynku. Aby zasłużyć sobie na miejsce w Waszym otoczeniu,
nasze fotele muszą zarówno dobrze wyglądać jak również działać
terapeutycznie.

nauka wygody
Każdy lubi czuć się dobrze. Human Touch jest wszystkim, o czym myślimy.
Nasza grupa naukowców, badaczy, inżynierów analizuje sposoby leczenia
stosowane przez masażystów, kręgarzy i lekarzy, zamieniamy te techniki w
wyszukane mechanizmy Systemu Masującego Human Touch, które
ożywiają nasza rodzinę foteli. Poprzez wykorzystywanie naszych
dziesięcioletnich doświadczeń jako światowy lider technologii masażu,
nieustannie produkujemy najbardziej zaawansowane mechaniczne systemy
masujące kiedykolwiek wynalezione

Specyfikacja

Model:
Opis produktu
Napięcie
Kąt pochylenia
Automatyczny wyłącznik czasu
Całkowity zakres rozciągania
Materiał zewnętrzny:
Wymiary Dł./Szer./Wys.:
Fotel rozłożony :
Fotel złożony:
Waga netto:
Waga brutto:

Pro-Wellness Sp.J.
ul. Morawa 48,
40-353 Katowice
tel./fax 032 353 08 81

HT 270
Human Touch Robotic Massage
230V
pozycja pionowa 115º/pochylenie 175º
15 minut
533 mm
Skóra
1800mm x/710mm / 610mm
1120mm / 710 mm / 1150 mm
80kg
87 kg

3030 Walnut Avenue •
Long Beach, CA 90807 USA
humantouch.com.pl

odkryj human touch ™

twój prywatny masażysta
Wałkowanie:

Ugniatanie

Uciskanie

Ostukiwanie

Nauka komfortu
• Rozciąganie całego ciała
• Penetracyjny masaż karku
• Programy masażu pleców
• Programy masażu łydek i stóp
• Masaż z różnymi prędkościami
• Automatyczne składanie fotela
• Komfortowe regulacje wzrostu i
szerokości

Pod tą luksusową skórą znajdują się „ręce”
wykwalifikowanego profesjonalnego masażystygotowego zapewnić Ci dopasowany masaż pleców,
nóg i stóp za naciśnięciem przycisku. Musisz to
poczuć, aby uwierzyć..
Nasz wielo-patentowy System Masażu Human Touch
dokładnie naśladuje terapeutyczne techniki stosowane przez
profesjonalistów od kręgosłupa i pleców, który preferowany

Masaż łydek

Wałkowanie:
Przypomina łagodne ręce masażysty, mocno naciskającego
wzdłuż kręgosłupa. Likwiduje napięcie i rozluźnia mięśnie, aby
przygotować plecy na intensywniejszy masaż.
Ugniatanie:
Przypomina kciuki mocno uciskające ruchem okrężnym po obu
stronach kręgosłupa. Ten terapeutyczny ruch wnika głębiej, unosząc i rozciągając mięśnie, aby poprawić krążenie.
Nowe! Ugniatanie + Ostukiwanie.
W tej funkcji trzy silniczki są angażowane, aby zapewnić Ci energiczny, głęboko tkankowy masaż. Jest to najbardziej intensywny, agresywny masaż z dostępnych.
Uciskanie:
(wyłącznie w HTT). Przypomina ręce profesjonalnego terapeuty
mocno naciskającego na przemian wzdłuż każdej strony kręgosłupa. Ten rodzaj masażu pomaga w polepszeniu poruszania
się i postawy.
Ostukiwanie:
Przypomina pięści lub krawędzie dłoni szybko klepiących
mięśnie pleców. Jest to intensywna terapia mięśni popularna
medycynie sportowej. Napina stawy kręgosłupa, wyrównuje
ciśnienie i ożywia całe plecy.

jest przez Amerykańskie Kolegium Ortopedów Kręgarzy oraz
Światową Federacje Chiropraktyków. Jest tak
zaprojektowany, aby dopasować się do naturalnego konturu
Twojego kręgosłupa i poruszać się trójwymiarowo w czterech
różnych trybach

Twój osobisty automatyczny masażysta 24/7
HT-270 robi to, co mu powiesz, od ergonomicznego podgłówka do
obrotowego masażysty łydek i stóp. Dopasowujesz każdy ruch do
swoich własnych preferencji. Pilot zapewnia Ci bezpośredni
dostęp do trzech indywidualnych zaprogramowanych już sesji
trwających 15 minut każda
Odkryj szczyt mechanicznego masażu, opakowanego w stylowe,
świetnej jakości obicie, który jest praktycznie bezobsługowy.
Funkcje

Obrotowy

Rozciąganie całego ciała.

wieloprędkościowy

Wgłębienia na masaż łydek przytrzymują nogi,

masażysta stóp i łydek.
Przypominający mocny

kiedy fotel przyjmuje pozycje półleżącą, aby

trójwymiarowy masaż
łydek i stóp wykonywany
przez silne ręce

Masaż łydek

System Masujący HumanTouch rozpoczyna się od
opatentowanego mechanizmu, który działa jak „nadgarstki i
ramiona”. Dodaliśmy ‘ręce” rolki masujące, które poruszają się
trójwymiarowo po konturze pleców. Efektem jest mechaniczny
masaż, który niezwykle przypomina ludzki.

Wałkowanie:
Ugniatanie:
Ugniatanie +Ostukiwanie:
Uciskanie:
Ostukiwanie:
Regulacja:
-wysokości
-szerokości
Ręczna regulacja
góra/dół:

1 Prędkość
1 program, 2 prędkości
1 program, 2 prędkości
2 prędkości
1 program, 2 prędkości
2 opcje
3 poziomy wysokości
3 ustawienia w masażu wałkującym i ostukującym
Ręczne przesuwanie rolek masujących do pożądanego
miejsca w ugniataniu, uciskaniu i ostukiwaniu

Zaprogramowane sesje masażu:

3 ożywiające 15 minutowe zaprogramowane sesje

Oparcie:

Uruchomienie pozycji półleżącej/pochylania

Podnóżek:

Uruchomienie rozkładania/składania 1 program, 2
prędkości

Masaż łydek/stóp:
Stop, auto park:

Auto przywracanie:

Zatrzymuje wszystkie funkcje masażu i parkuje rolki w
najwyzszej pozycji
Zatrzymuje wszystkie funkcje masujące i przywraca
oparcie i podnóżek odpowiedni do ich pozycji wyjściowych

