
Panasonic Real Pro Premium

En helt ny dimension inom
massagestolsteknologi.



Oavsett om du vill ha avslappning från topp till tå eller 
fininställd punktterapi kan Panasonic EP30002 Real Pro 
Premium ge dig det du behöver. 

Svaret på alla dina massagebehov

Med 1117 unika massageinställningar är EP30002 Real Pro 
Premium din biljett till en personligt anpassad 
massageterapi – hemma. Aldrig tidigare har en stol kunnat 
leverera en mer skräddarsydd massage för att tillfredställa 
just din kropps behov. 



EP30002 Real Pro 
Premium skräddarsyr 
din 
massageupplevelse
efter din kropp genom 
att använda 
trycksensorteknologi 
för att skapa en 
virtuell karta över din 
rygg. 

Avancerad Body Scan Technology

Den massage du får anpassar sig efter din längd och din 
ryggradskurva. Det ”flytande“ massagehuvudet glider över 
din rygg och, genom att använda den virtuella kartan, vet det
precis var det ska massera och inte. 



Med en rullande grepplängd på 76,2 cm erbjuder Panasonic 
30002 Real Pro Premium 1 290 cm2 massagevidd på ryggen
och ytterligare 2 968 cm2 massagevidd för höfter, armar, 
vader och fötter. 

Det innebär 4 258 cm2 terapeutisk
massagevidd. 

Branschledande massagevidd



Panasonic EP30002 skapar fyra unika massagestilar som
kan väljas under pågående massage:
- Shiatsu - Swedish - Fist Kneading - Grasping

Fyra unika massagestilar



Junetsu, det japanska ordet för ”extra fin knådning” löser snabbt upp 
spända muskler med en särskild spiral-cirkulär rörelse som reflekteras 
och stärker vävnaden ned genom muskeln till skelettytan. 

Punktspecifik lindring genom massage 
- Junetsu
Panasonic EP30002 
Real Pro Premium kan
fininställas för att ge
en punktspecifik
massageupplevelse
för extra utsatta
områden. 

Panasonics exklusiva 
”Junetsu" massage 
använder små
cirkelformade 
massagerörelser för 
att arbeta igenom 
ömma muskler. 

Panasonic 
exclusive



Förutom att erbjuda fler 
funktioner än någon 
annan massagestol 
någonsin kan nya 
Panasonic EP30002 Real 
Pro Premium justera på
vilket djup 
massagehuvudet arbetar 
på din rygg. 

Massage på rätt djup

Genom att använda den elektroniska intensitetsjusteringen 
kommer massagehuvudet automatiskt att sträcka sig längre 
för ett kraftigare tryck under massagen och dra sig tillbaka 
för ett lägre tryck. Man kan välja mellan tre olika 
intensitetsnivåer (soft, medium, strong). 



Avancerad flergreppsmassage

Gripfunktionen når övre delen av nacken och svänger 
sedan nedåt för att massera övre delen av skuldrorna. 
Ingen annan massagestol kan leverera en bättre nack-
/axelmassage än EP30002.



Dina armar och händer masseras för 
att minska spänningen och 
påfestningen i armarna.

Efter en lång dag framför datorn kan det här mycket väl bli 
din favoritfunktion!

Stolen kan 
även ge en 
avslappnande 
nackstretching 
under 
massagen. 

Arm- och handmassage



Stimulerande benmassage

Bara fem minuters benmassage ger en markant ökning av 
blodcirkulationen – den perfekta behandlingen för kalla ben



För att ge den mest 
lindrande 
upplevelsen under 
fotmassagen
använder EP30002 
Real Pro Premium 
hela tre airbags för 
varje fot. 

Reflexologi, fotmassage
Inställbara och 
löstagbara plattor 
inkorporeras för 
att även erbjuda 
reflexologisk 
terapi under 
massagen.

Den reflexologiska massagefunktionen stimulerar 
ytterligare akupressurpunkter i fötterna samt  ökar blod-
och energiflödena i hela kroppen.



Genom att försiktigt 
ta tag i dina ben eller 
armar medan vad-
och ryggstödet 
sänks kan 30002 
Real Pro Premium 
hjälpa till att öka din 
rörlighet samtidigt 
som kroppen får 
avslappning genom 
massagen. 

Höft, lår och axelstretch
Stretchingupplevelsen 
förbättras i samband 
med massage och ger 
ökad blodcirkulation 
och bättre 
muskelavslappning. 
Ökad flexibilitet kan 
minska risken för 
skador och förbättra 
rörligheten.



Man har 
ungefär 350 
akupunkter på
kroppen, 
nästan 100 av 
dem sitter i 
ryggen och 
nacken.

Akupunkter
Från den lugnande 
handflatstekniken i 
den svenska 
massagen till djup 
bindvävsknådning 
till Shiatsu
massage. EP30002 
Real Pro Premium 
erbjuder flera olika 
tekniker för att 
stimulera dessa 
akupunkter och 
frigöra energi. 



Med 1117 unika 
massageinställningar 
är det fortfarande 
enkelt att lära sig att 
använda EP30002 Real 
Pro Premium.

Fjärrkontroll som är enkel att använda

Efter mer än trettio år i massagestolsbranschen har 
Panasonic tagit fram en otroligt användarvänlig och intuitiv 
fjärrkontroll som alla kan lära sig att använda.



Du kan skapa dina egna personliga program som EP30002 
kommer ihåg till nästa gång du är redo för en massage. 
Skapa upp till 4 personliga program för 4 olika användare. 

16 personligt anpassade program



Vår nya toppmodell
Slå dig ner och njut... 

EP30002 Real Pro Premium 


