MASSAGEFÅTÖLJ RELAX VIP PRO 3D
Nästa nivå på massagefåtölj.
Utökad 3D massage vissa kallar den 4D.
Hela 23 individuella program samt äkta vadmassage
RELAX VIP PRO 3D
Relax VIP PRO 3D är nästa nivå på massagefåtölj, justering kan ske både
av fotdel samt vadmassagens position om så önskas. Extremt
lättanvänd med pekskärm på hela 7 tum. Tydlig kategorisering med
indelning av programmen i fyra kategorier. Här kan du justera
massagestyrkan på individuell nivå, önskar du hårdare på ett ställe
i ryggen och mjukare på ett annat kan detta erhållas. Det går även
att detalj justera i programmen, önskar du att få konstant
vadmassage under programmet så kan du få det eller hur
vadmassagen skall knåda dig, motsols eller medsols. Det mesta
går att påverka. Givetvis IR värme i ryggen som tränger in på
djupet. Behandling för ”frozen shoulder” och nedvarvning för dig
som har svårt att sova är bara en del av de program som finns.
Stressigt på jobbet? Prova programmet ”Stress relive”.
Som sagt det finns mycket som Relax VIP kan göra för dig. Njut av
din favoritmusik eller avkopplingsövningar via de inbyggda
högkvalitativ 3D stereohögtalarna, med mycket bra ljud. Vi skulle
vilja uttrycka oss att Relax VIP är byggd utifrån användaren, här är
fokus lagts på att få en bra massage och avkoppling utan att
användaren skall vara ingenjör, vi tycker detta är det bästa och
enklaste användargränssnittet på marknaden. Du har här en
massagefåtölj med snygga design och vacker blå LED belysning

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

INDIVIDUELL 3D MASSAGE
Med avancerad 3D teknologi kan du nu få försiktig eller djupgående massage på individuell nivå för att optimera
din massageupplevelse. Du bestämmer på centimeter nivå, din upplevelse av massage. Men önskar du en mer
rejäl massage som verkligen tar i, så har du även det här. Eller varför inte bara en stunds avkoppling. Med sex
olika kategorier av massage och totalt 23 program, plus 3 minnesprogram är detta den Ultimata
massagefåtöljen, både för dig som vill ha tuff massage eller bara avkoppling.

LÄKANDE
Avancerad vadmassage med roterande luftkuddar i vaden. Justerbar vadmassage, 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.

MUSIKÄLSKARE
Anslut din mobil via Bluetooth till de högkvalitativa högtalarna.

FAKTA RUTA
Mått sittande:
Bredd 81 cm
Höjd 118 cm
Djup 148 cm

Storlek kartong:
Fåtölj: 142x81x94,5
Sidor: 136.5x40x65
Fot:
56x56x60

Elanslutning:
220 VAC
Energi:
200 kWh/1000h

Massagetyper:
6 st
Handkontroll:
7” LED Pekskärm

Färg:
Brun
Rose Champagne
LED Ljus blå

Mått liggandes:
Bredd 81 cm
Höjd 105 cm
Djup 180 cm

Vikt:
159 kg
Vikt med emballage:
179 kg

Airbag:
38 st
Massageprogram:
23 st

Material:
Konstläder

Garanti:
2 år
Första åter 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

