Inada Stratus
En kompakt massasjestol med profesjonell kvalitet
som passer både hjemme og
i mindre virksomheter.

I denne kompakte modellen har Inada inkludert den nye vibrasjonsteknologien som
samsvarer med kroppens egen vibrasjonsrytme. Dette resulterer i at kroppen oppnår
balanse, harmoni og ny vitalitet, og du opplever komplett fysisk og mental avslapning.
Automatisk massasje er kun et tastetrykk unna!

Automatisk reclining

Når du starter et automatisk
massasjeprogram senkes ryggen
automatisk og leggmassasjen heves.

Automatisk scanning av ryggen
Inada Stratus måler lengden på ryggen
din, og tilpasser seg automatisk til riktig
høyde for deg.

Autoprogram

Velg mellom 6 forskjellige forhåndsinnstilte
programmer. Et automatisk program varer
ca 15 minutter.
- Full Body, generell massasje for
hele kroppen
- Shoulder, hovedfokus på nakke/
skulderpartiet
- Lower Back, fokus på nedre korsrygg
- Strech, for uttøyning
- Relaxion Vibe, spesial vibrasjonsmassasje

Nakkeputen kan
fjernes for å behandle
nakken med Shiatsu
massasje

Massasjeroboten
masserer
rygggmuskulaturen
og tar hensyn til
skulderbladene

Leggmassasje som
jobber både fra
høyre, venstre og
baksiden av leggen

Hofte og bekken
behandles med
vekslende lufttrykk for
å lindre stiv muskulatur
og forbedre blodsirkulasjonen

Massasjerullene
går lenger ned på
ryggen og når et
større område,
også i bredden

Manuelle teknikker
Massasjen kan tilpasses ditt eget
behov. Velg selv teknikk, hastighet,
bredde og hvilke områder som skal
behandles.

SIKKERHET

Navn og modell
Inada Stratus X1
Spenning		
AC220-240 V 50-60 Hz
Strømforbruk
120 W
Auto Timer
ca. 15 minutter ( varierende)
Størrelse oppreist B74 cm x L118cm x H100cm
Størrelse helt utslått B74 cm x L 150cm x H 62cm
Vekt		
ca 58kilo
Vinkel utslått
115-165 grader
Materiale		
Kunstskinn
Farger		

Sort / Beige / Rød

Les bruksanvisningen nøye før du tar stolen i bruk slik at du

sikrer deg trygg og riktig bruk.
Fothvileren er ikke beregnet til å klatre i eller sitte på.
Start gjerne med en manuell massasje ( ikke program).
Føler du deg uvel i løpet av behandlingen - avslutt straks.
Følgende personer må ikke benytte massasjestolen:
Personer med alvorlige blodsirkulasjonsproblemer som blodpropp etc. Personer med langt fremskredet benskjørhet.Er du
syk, gravid eller under behandling - spør din lege før du tar
massasje.
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