
InfraRed Healthcare
Heat Incandescent
PAR38 IR 150W E27 230V Red 1CT/12

Οι λαμπτήρες υπερύθρων της Philips για εφαρμογές φροντίδας υγείας και σώματος έχουν
σχεδιαστεί για τη θεραπεία μη επιφανειακών μυϊκών παθήσεων και τραυματισμών από
άθληση. Αυτοί οι λαμπτήρες πυράκτωσης με καθρέπτη αποτελούν εξαιρετική λύση για την
παροχή εντοπισμένης εφαρμογής θερμότητας για την ανακούφιση των μυϊκών πόνων.

Μπορούν επίσης να χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία ρευματικών παθήσεων. Αυτή η
μορφή θεραπείας με θερμότητα έχει αποδειχθεί ότι επιταχύνει επίσης την ανάρρωση από
διάφορους τύπους τραυματισμών, όπως οι τραυματισμοί από άθληση και τα μη μολυσμένα
τραύματα, και σε πολλές περιπτώσεις παρέχει ταχεία και αποτελεσματική ανακούφιση από
τον πόνο. Τα πλεονεκτήματα αυτής της μορφής θεραπείας με θερμότητα βασίζονται στην
τοπικά αυξημένη κυκλοφορία του αίματος στην επιδερμίδα, που προκαλείται από την
αγγειοδιασταλτική απόκριση. Αυτή συνεπάγεται έναν αυξημένο ρυθμό μεταφοράς
προϊόντων μεταβολισμού και άλλων βασικών βιοχημικών ενώσεων. Τα πλεονεκτήματα
επίσης επιτυγχάνονται από τη βαθύτερη διείσδυση της θερμότητας, η οποία παρέχει μια
ήπια, ευχάριστη αίσθηση θέρμανσης.

δεδομένα Προϊόντων

Γενικές πληροφορίες

Βάση-κάλυμμα E27 [E27]

Θέση λειτουργίας UNIVERSAL [Οποιοδήποτε ή Γενικής χρήσης (U)]

Ονομαστική διάρκεια ζωής 300 h

Ονομαστική διάρκεια ζωής (ώρες) 300 h

Lighting Technology Incandescent

 

Λειτουργία και ηλεκτρικά συστήματα

Κατανάλωση ρεύματος 150 W

Τάση (ονομ.) 230 V

Τάση (ονομ.) 230 V

 

Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης

Με ρύθμιση έντασης Ναι

 

Μηχανικά εξαρτήματα και περίβλημα

Φινίρισμα λαμπτήρα Κόκκινο

Υλικό λαμπτήρα Σκληρυμένο γυαλί

Σχήμα λαμπτήρα PAR38 [PAR 4,75 ίντσες/121 mm]
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Στοιχεία προϊόντος

Full EOC 871150012887415

Όνομα παραγγελίας προϊόντος PAR38 IR 150W E27 230V Red 1CT/12

Κωδικός παραγγελίας 12887415

Τοπικός κωδικός INFR150WE27

Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία 1

Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί 12

Αριθμός υλικού κατασκευής (12NC) 923806644210

Πλήρες όνομα προϊόντος PAR38 IR 150W E27 230V Red 1CT/12

EAN/UPC - Κιβώτιο 8727900207347

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων
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Product D C (max) C1 (max)

PAR38 IR 150W E27 230V Red 1CT/12 121 mm 136 mm 124 mm

InfraRed Healthcare Heat Incandescent
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