MASSAGEFÅTÖLJ RELAX TO MAX 3D
Relax To Max 3D ger dig massage i toppklass och
är full av teknik. Allt från en exklusiv 3D
massageteknik till röststyrning. Här finner du en
harmoni och exklusivitet i massage och materialval.
RELAX TO MAX 3D
Med glädje presenterar vi Relax To Max 3D, med en
massagelängd på hela 137 cm som ger dig massage från
nacke, axlar ner till sätesmusklerna. Enkel att använda med
röststyrning, snabbknappar i armstödet och ”Idrive” för att
enkelt och snabbt justera ryggmassagen. Här erbjuds värme
i rygg och vad när du önskar det.
Fåtöljen har hela 60 luftkuddar för bästa återhämtning.
Du kan streama musik till de inbyggda högtalarna via Bluetooth.
En frisk fläkt från den negativa syregeneratorn skapar en
härlig harmoni. Med sin snygga design och stilfulla LED
belysning passar Relax to Max in både på det moderna
kontoret och i hemmets lugna vrå.

KROPPSSKANNING
Avancerad hypermodern skanning som känner av dina
akupressurpunkter för att individualisera upplevelsen.

INDIVIDUELL 3D MASSAGE
Med den nyutvecklad och avancerad 3D teknologin kan du nu få försiktig eller djupgående massagen på
individuell nivå för att optimera din massageupplevelse. Du bestämmer själv individuellt på centimeter nivå
din upplevelse av massagen. Med sju olika kategorier och totalt åtta automatiska program, plus tre
minnesprogram för att förenkla din användning. Relax to Max passar personer från ca 150 cm till ca 190
cm.

FOTMASSAGE
Justerbar fotmassage, går att skjuta upp eller ner för att ge massage på rätt ställe. Fotdelen drar i foten
med jämna mellanrum. Rullar under foten för ökad blodcirkulation. 8 magneter i vaden för ökat och
förbättra blodflödet.

MUSIKÄLSKARE
Anslut din mobil via Bluetooth till de högkvalitativa högtalarna.

RÖSTSTYRNING
Med kommandot ”Hi Alice”, kan du styra massagefåtöljens funktioner och du han även styra den manuella
massagen med din röst utan att lyfta ett finger.

FAKTA RUTA
Mått sittande:
Bredd 84 cm
Höjd 122 cm
Djup 148 cm

Storlek kartong:
Fåtölj: 146x77x91
Sidor: 146x41x74
Fot:
58x58x54

Elanslutning:
220 VAC
Energi:
240 kWh/1000h

Massagetyper:
7 st
Handkontroll:
Kontroll med färgdisplay

Färg:
Svart
Grå
LED Vit

Mått liggandes:
Bredd 84 cm
Höjd 105 cm
Djup 205 cm

Vikt:
136 kg
Vikt med emballage:
156 kg

Airbag:
60 st
Massageprogram:
8 st

Material:
Konstläder

Garanti:
2 år
Första året på plats
där servicepartners finns

Faktura 10 dagar
Privatperson
AU Mälardalen AB
Hästhovsvägen 3
734 39 Hallstahammar
Tel nr: 0220 – 516 00
E-Post: info@pocitron.se

Räntefritt 24 mån
Privatperson
AU Mälardalen Syd
Tegelbruksvägen 1
517 91 Bollebygd
Tel nr: 0705- 40 18 31
E-Post: peter.jahn@pocitron.se

Web:
Org nr:
www.hyrmassagestol.se
556758–3645
www.pocitron.se
www.massagestol-direkt.se

Företagsfinansiering
12 – 48 månader
Bankgiro: 298-7956
Plusgiro: 38742-3

