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Prawdziwe piękno to fotel, który masuje tak dobrze jak wygląda.
Na pierwszy rzut oka, wszystko to, co zauważysz w naszym najwyższej klasy modelu HT 1650 to jego opływowe
kształty oraz miękka, najlepszego gatunku, barwiona aniliną skóra. Fotel, który wygląda dobrze nawet w domu o
najbardziej wyszukanym wystroju.
Ale dopiero jak na nim usiądziesz, wygodnie się oprzesz, wyciągniesz nogi oraz włączysz go, zdasz sobie sprawę z
faktu, iż prawdziwe piękno tego fotela tkwi w jego wnętrzu.
Jako jedyny z prawdziwych foteli masujących HT-1650 posiada całkowicie wysuwany podnóżek, zapewniając
doznania od stóp do głów. Włącz podgrzewanie lędźwi, rozluźnij ręce i dłonie na wibrujących podłokietnikach i
wybierz jeden z 8 unikalnych programów masażu. Czujnik wykrywania punktów akupunkturowych automatycznie
lokalizuje Twoje punkty uciskowe, a następnie nasz opatentowany system masażu rozpoczyna masaż, który łagodzi
ból, redukuje napięcie mięśni, naśladując techniki stosowane przez profesjonalnych masażystów i kręgarzy. Aby
zapewnić optymalny komfort, fotel posiada funkcję regulacji komfortu masażu, pozwalając na pełne dopasowanie
intensywności masażu.
To jest kształt. To jest funkcja. To jest HT-1650. To jest po prostu wspaniała rzecz.

humantouch.com.pl

HT 
PILOT SYERUJĄCY to wszystko co masz pod palcami

Więcej właściwości dla większej wygody
8 zaprogramowanych sesji masażu
Komunikator dźwiękowy
Wygodna dopasowująca się do
konturów szyi poduszka

System wykrywania punktów

Dwumiejscowe podgrzewanie lędźwi
Najlepszej jakości barwiona
aniliną skóra

Masaż wibracyjny w podłokietnikach

BOK

Masaż pulsacyjny – 8 punktów
pulsacyjnych w siedzisku

PRZÓD

Elastyczna poduszka siedziska
zapamiętująca kształty (memory foam)

Kolor

66

124,5

WYMIARY

Wysuwany podnóżek do
masażu stóp i łydek

Czarny
Koniak



101,6

Miejsce gdzie sztuka
spotkała się z technologią

Piękno przenika nas dużo głębiej z fotelem HT-1650. Ten niesamowity fotel wewnątrz swojej
luksusowej skóry chowa najbardziej zaawansowaną technologię masażu Human Touch.

FUNKCJA REGULACJI
KOMFORTU MASAŻU

8 AUTOMATYCZNYCH
PROGRAMÓW MASAŻU

Użyj pilota, aby dopasować intensywność
masażu. Możesz również użyć funkcji
regulacji komfortu masażu w trybie
spoczynkowym, aby
stworzyć idealne warunki do relaksu.

Wybierz profesjonalnie zaprojektowany program,
odpowiadający Twoim potrzebom-Ulga dla mięśni
całego ciała, Terapia sportowa i pleców, Terapia
dla łydek, stóp i bioder, Ulga dla szyi i ramion,
Rozciąganie po pracy, Program poranny, Program
przed snem, Auto demo.

WYSOKIEJ JAKOŚCI
MATERIAŁY I
WYKOŃCZENIE.

WYSUWANY PODNÓŻEK DO
MASAŻU STÓP I ŁYDEKª

Najlepszej jakości barwiona aniliną skóra (nawet tył
fotela całkowicie obity skórą), podwójne przeszycia
oraz solidne drewniane wykończenia.

SYSTEM WYKRYWANIA
PUNKTÓW
AKUPRESUROWYCH
Aby zapewnić skuteczny masaż, nasz system wykrywania punktów skanuje punkty uciskowe na całej długości
pleców, aby trafić na nie w trakcie Twojego dopasowanego masażu.

Istotne jest masowanie łydek, od dołu do góry ruchem
kolistym. Taki ruch wypycha krew ze stóp w stronę
serca, umożliwiając lepszy dopływ świeżej krwi do
łydek i stóp, łagodząc dolegliwości.

DWUMIEJSCOWE
PODGRZEWANIE LĘDŹWI
Dwa moduły podgrzewania delikatnie rozgrzewają
mięśnie dolnej partii pleców, stopniowo redukując
napięcie i ból. Dodatkowo łagodzą obolałe mięśnie
przygotowując je do bardziej krzepiącego masażu.
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