MASSAGEFÅTÖLJ RELAX FORCE 4D
Relax Force 4D ger dig massage i toppklass och
är full av modern teknik. Allt från en exklusiv 4D
massageteknik till röststyrning. Här finner du en
harmoni och exklusivitet i massage och materialval.
RELAX FORCE 4D
Med glädje presenterar vi Relax Force 4D, med en massagelängd på hela
135 cm som ger dig massage från nacke, axlar ner till sätesmusklerna.
Detta innebär att personer upp till ca: 195 cm kan använda Relax Force 4D.
Extremt lättanvänd pekskärm på hela 7 tum. Tydlig kategorisering med
indelning av programmen i fyra kategorier Enkel att använda med
röststyrning, snabbknappar i armstödet och ”Idriven” för att enkelt och
snabbt justera ryggmassagen. Välj om du vill ha värme med den senaste
tekniken, graphen, för ryggen eller lägg värmeslingorna över bröstet som
en skön värmeväst.
Fåtöljen har hela 34 luftkuddar för skön återhämtning. Du kan
streama musik till de inbyggda högtalarna via Bluetooth. Ladda din mobila
enhet enkelt på den trådlösa ladd stationen. En frisk fläkt
från den negativa syregeneratorn skapar en härlig harmoni. Med
sin snygga design och stilfulla LED belysning passar
Relax Force in både på det moderna kontoret och i hemmets
lugna vrå.

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

AVANCERAD 4D MASSAGE
Med avancerad 4D teknologi kan du nu få försiktig eller djupgående massage på en helt ny nivå för att optimera
din massageupplevelse går massagearmarna ihop till endast 1,5 cm och ut till hela 21 cm. Men önskar du en
mer rejäl massage som verkligen tar i, så har du det här med, slaglängden är fantastiska 12 cm. Med fyra olika
kategorier av massage och totalt 23 program, plus 3 minnesprogram.

FOTMASSAGE

Fotmassagen justerar sig efter personens längd men också önskad vinkel kan manuellt ställas för bästa
bekvämlighet. Fotdelen drar i foten med jämna mellanrum. Rullar under foten för ökad blodcirkulation
förbättrar blodflödet. Här finns även en fantastisk VAD massage, vi kallar det VAD massage på riktigt.

MUSIKÄLSKARE

Anslut din mobil via Bluetooth till de högkvalitativa 3D 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 85 cm
Höjd 123 cm
Djup 148 cm

Storlek kartong:
Fåtölj: 149x77x93
Sidor: 140x41x72

Elanslutning:
220 VAC
Energi:
220 kWh/1000h

Massagetyper:
6 st
Handkontroll:
Kontroll med färgdisplay

Färg:
Svart
Grå
LED Vit

Mått liggandes:
Bredd
85 cm
Höjd
80 cm
Djup max 201 cm

Vikt:
132 kg
Vikt med emballage:
163,5 kg

Airbag:
34 st
Massageprogram:
23 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

Företagsfinansiering
12 – 48 månader

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:
www.hyrmassagestol.se
www.pocitron.se
www.massagestol-direkt.se

Org nr:
556758–3645

Bankgiro: 298-7956
Plusgiro: 38742-3

