MASSAGGIO PICCOLO
N IE W I E L KI FOT EL MASUJĄCY, KTÓRY ZASKOCZY SWOIMI MOŻLIWOŚCIAM I
Massaggio Piccolo to świetna propozycja dla osób dysponujących
niewielkimi powierzchniami. Fotel masujący mimo swojej lekkości i niedużych
rozmiarów, oferuje innowacyjny i relaksujący masaż.
Fotel dzięki swoim ramionom masującym oferuje masaż imitujący ruchy dłoni
prawdziwych masażystów. Dostępne są:
3 programy automatyczne:

• Whole body - program automatyczny masujący całe plecy, pośladki oraz uda
• Upper body - program automatyczny masujący górne części pleców
• Lower body - program automatyczny masujący dolne części pleców, pośladki
oraz uda
2 techniki masażu:
• Kneading - ugniatanie z możliwością ustawienia jednego z dwóch kierunków
• Knocking - oklepywanie z możliwość regulacji siły
Możliwość regulacji wykonywanego masażu:
• 3 poziomy intensywności masażu poduszkami powietrznymi
• 2 poziomy szybkości oklepywania
• 2 kierunki ugniatania (w górę i w dół)
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Zastosowane technologie:

• SL-Shape – dzięki tej technologii masaż wykonywany przez fotel masujący
•
•
•

prowadzony jest na przedłużonym odcinku od szyi aż po pośladki i uda. Dodatkowo mechanizm zwiększa dokładność i precyzję wykonywanego masażu
Poduszki powietrzne – umieszczone w siedzisku fotela masującego 4 poduszki
powietrzne umożliwiają masaż typu „swing” regulowany w 3 stopniach intensywności nacisku
Odtwarzacz bluetooth – fotel masujący dzięki modułowi bluetooth oraz wbudowanym głośnikom umożliwia odsłuchiwanie muzyki z własnego urządzenia
Pilot – łatwość i intuicyjność sterowania zapewnia czytelny pilot wbudowany w
podłokietnik fotela masującego

Ponadto:
Dzięki aksamitnej, perforowanej tapicerce, której nie powstydziłaby się nawet
luksusowa wersja Porsche, poczujesz się wyjątkowo pewnie i komfortowo.
Mięsiste przeszycia i jakościowe wykonanie sprawia, że trudno będzie oderwać
od niego oko.
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Osoba kontaktowa:
Monika Podlewska
tel. 726 40 30 20
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