FÖRSTKLASSIG
AVKOPPLING

PANASONIC EP-MA59 PROFESSIONAL

REAL PRO PREMIUM
HÖJDPUNKTER

Panasonic Real Pro Premium kan
anpassas helt efter dina behov för
att fokuserat massera smärtsamma
punkter. För detta finns Panasonics
världsexklusiva Junetsu-massagemod: snabba, små cirkelformade
massagerörelser, som effektivt lösgör
spänningar på djupet. Ordet ”Junetsu”
kommer från japanskan och betyder
”mycket fin knådning”.

* Per November 2007

++ DIREKT LOCKANDE:
4.258 CM² MASSAGEZON

DS V
RL SI
VÄ XKLU
E

DS V
RL SI
VÄ XKLU
E

++ EXAKT STYRNING: DEN
VÄRDSEXKLUSIVA* JUNETSU-MASSAGEN

Njut av fördelen med en speciell helkroppsbehandling. En massagetjänst
som har kommit ut på marknaden:
Med en behandlingszon på totalt
1.290 cm² på ryggen och ytterligare
2.968 cm² för höfter, armar, vader
och fötter blir du bortskämd från
huvud till fötter.

Med 1.117 enastående massagevariationer är Real Pro Premium som gjord för att du ska kunna njuta av en helt
personlig massage i hemmet. Det spelar ingen roll om du behöver avkoppling från huvud till fötter eller om du
vill använda den på ett speciellt ställe: Real Pro Premium uppfyller dina önskemål.
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++ EN NY DIMENSION: MASSAGEN
SOM STÄLLS IN HELT EFTER DIG.

Inga andra massagestolar idag erbjuder dig fler möjligheter: Inställningsalternativen för dess massagehuvud
är enastående. Genom den elektroniska intensitetsstyrningen anpassas
massgetrycket automatisk efter
användarens kroppsvikt på bråkdelen
av en sekund. Likaså unik: Du kan
välja mellan tre steg: mjuk, medel och
stark.

++ LÅT DINA UNDERARMAR KOPPLA AV
Panasonic Real Pro Premium masserar även armar och händer för att
även lindra besvär i handlederne.
Massage med axelsträckning kan
ge ytterligare avslappning.

EP3510

FEATURES

MASSAGEZONER
Axelsträckning

Axelmassage
Ryggmassage

Handflator & armar
Sätesmassage
Luftkuddar för höfter och lår

Ben-sträck-massage
Töjning av knälederna
Vadmassage

Sträckning av fotlederna
Shiatsu-massage av fotsulorna

++ MASSAGEPROGRAM
Junetsu
Världsexklusivt från Panasonic
Punktexakt djupmassage
Axelgrepp
Axel- och nackmassage A
Axel- och nackmassage B
shiatsu
Shiatsumassage
3-stegs Shiatsumassage
Shiatsumassage A
Shiatsumassage B

knådning
Tryckmassage
Intensiv knådning

knackning
Knackningsmassage A
Knackningsmassage B

svensk
Ytknådning A
Ytknådning B

Rullning
Rullmassage på ytan
Rullmassage regionalt

kompression
Kompressionsmassage A
Kompressionsmassage B

Vibration
Vibrationsmassage

ÖVER HELA VÄRLDEN I DE bÄSTA
HÄNDERNA MED PANASONICS
TEKNOLOGI
++ bÄSTA REKOMMENDATIONER
Det är tack vare de många enastående utvecklingarna som
gör Panasonic till teknologiledare inom massage. Den höga
kvaliteten bekräftas av ”American Chiropractic Assosiation”.
ACA är den största föreningen
av kiropraktiker i USA.

Rekommanderas av Den
AMeRikAnske
kiRoPRAktoR
föRening
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++ ”FLOAT”-TEKNOLOGI

++ MASSAGE-POSITIONER

Tack vare ”Float”-teknologin
simuleras rörelserna hos en
professionell massör. En förbluffande äkta massagekänsla,
som ni endast kan uppleva hos
oss.
* Per November 2007

++ LUFT-KOMPRESSIONSMASSAGE FÖR bENEN
Tack vare ett dubbelt fotstödssystem kan Panasonics massagestol användas för en fot- och vadmassage. Detta för att
öka blodcirkulationen, för att minska svullnader och för att
lindra muskelspänningar.

Real Pro Premium har 550 olika
massagepositioner. Som standard har alla massagefåtöljer
fem olika hastigheter. Det stora
antalet inställningar garanterar
att näst intill hela kroppen kan
massaras.

++ KROPPS-SKANNINGS-TEKNOLOGI
Panasonics kroppsskanningsteknologi arbetar med ett nät
av trycksensorer som inom 20
sekunder mäter upp ryggens och
axlarnas position och anpassar
massagefåtöljen individuellt.
Fördelen: En massage som tar
hänsyn till ryggradens beskaffenhet och längd.

EP3510

FEATURES

LUFTKUDDEMASSAGE PÅ 2.968 CM²
++ AVKOPPLANDE • AKTIVERANDE • STÄRKANDE
Förbättra blodcirkulationen, minska stressen,
få ny energi.

sträckning av armar och axlar
Minska spänningarna och öka den egna
flexibiliteten – genom att stegvis sträcka
axelmuskulaturen.

Bensträckmassage
Minska spänningarna i den nedre
delen av ryggen, höfterna och
midjan. Luftfickssystemet i fotdelen
fixerar dina ben och sträcker dem
genom att sakta sänka ner dem.

Arm och handflatsmassage
Avkopplande från fingertopparna till armbågarna. Med mjuka rytmiska massagerörelser.

sätesmassage
Masserar dig extra mjukt – för märkbar
skillnad.

Vadmassage
Optimerar helt automatiskt din blodcirkulation: Mjuk variabel massagetryck hjälper till
att minska spänningarna efter en lång dag.

Variabel fyrfaldig massagehuvudsenhet
Avkoppling på högsta nivå. Endast Real Pro Premium från Panasonic
har en fyrfaldigt modulerbar massagehuvudsenhet för simulering av
fyra olika handrörelser:
++ tummar
++ Handflata
++ knytnäve
++ knådning

++ RYGGMASSAGE PÅ 1.290 KVADRATCENTIMETER
Tack vare sensortryckteknologin kan Real Pro Premium
skissa en virtuell karta över din rygg. Först skannas
ryggen för att direkt därefter påbörja massagen.
Naturligtvis exakt anpassad efter ryggradens böjning.
Under massagen glider de flytande massagehuvudena
över din rygg. Massagefåtöljen vet exakt var den ska
massera – och var den inte ska massera. Skapa därför

ditt helt egna program. Real Pro Premium sparar med
en knapptryckning dina uppgifter för nästa massagesittning. Luftkuddarna anpassar sig då direkt efter din
kroppsform. Fotstödssystemet kan ställas in optimalt
efter din kroppslängd

Det japanska ordet ”Junetsu” betyder ”mycket fin knådning”. Massagetekniken hos professionella massörer
baserar sig på idén om snabba, små, cirkulära tumrö-
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++ DEN VÄRLDSEXKLUSIVA ”JUNETSU”-MASSAGETEKNIKEN*

relser. Med ”Junetsu” lösgörs djupt liggande spänningar
sekundsnabbt.
* Per November 2007

++ AKUPRESSURPUNKTER
Du har ungefär 350 akupressurpunkter på din kropp,
nästan 100 finns i ryggen och på halsen. Svensk massage med handflatorna, intensiv knådning eller en Shiatsu-

massage: Real Pro Premium har många tekniker för att
stimulera dina energipunkter.

++ FOTREFLEXZONMASSAGE
För professionell och personlig massage av dina fötter
använder Real Pro Premium plattor som kan justeras
och förändras. En fotmassage blir en upplevelse. Ytter-

++ FÖR MER KOMFORT

ligare massagepunkter stimuleras, blod- och energiflödet i hela kroppen ökar.

Enkel att styra! Tack vare presentation
i realtid på en upplyst
manöverpanel.

Fotstödssystemet kan användas öppen eller
stängd. Precis efter hur lång du är:

Justerbar i 170 grader

ÖVERSIKT ÖVER ALLA MODELLER
Real Pro
Premium

Real Pro
Komfort

EP1082
EP1080
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Automatisk kroppssensor

Automatisk kroppssensor

Manuell

Automatisk och
manuell inställning

Automatisk och
manuell inställning

Manuell inställning,
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Shiatsu
Intensiv
Svensk
Stretching
Kort program

Shiatsu
Hawaiisk
Kiropraktisk
Kort program

Fotmassage
Armmassage
Selektiv massagevariation


Shiatsu
Intensiv
Svensk
Stretching
Kort program
Shiatsu (tummar)
Svensk (handflator)
Kiropraktisk (näve)
Knådning (hela handen)
Fot och vad (luftkuddar)
Armar och händer (luftkuddar)
1 117 kombinationer

Fot och vad (luftkuddar)

Vad (luftkuddar)

372 kombinationer

8 standard

Spara inställningar

16 (4x4 för 4 personer)

16 (4x4 för 4 personer)

Klädsel
Färg på klädsel
Massageområde i cm
Vikt
Yttermått
H x B x D liggande position

Konstläder
Svart
H:76, B:5-21, D:10
82 kg

Konstläder
Svart
H:76, B:5-21, D:10
70 kg

Konstläder
Svart / Creme
H:67,5, B:17, D:8
54 kg

72 x 84 x 195 cm

72 x 84 x 183 cm

61 x 74 x 155 cm

H x B x D sittande position

120 x 84 x 127 cm

120 x 84 x 127 cm

110 x 74 x 107 cm

MASSAGEINSTÄLLNINGAR
Massagehuvuden
Inställningar
Kroppsform
Axelposition
Fokusknapp
Massageposition
Intensitet
Överkropp
Underkropp
Armar och händer
Hastighet

Real Pro Premium

MASSAGETEKNIK
Automatiska program
Individuella program
Programtyper

Handrörelser (valbart)

Real Pro Comfort

44 kombinationer

ALLMÄN DATA

Brunflovägen 12 dalfren@bredband.net
831 37 Östersund www.dahlenschiropraktik.se
www.dalfren.se
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