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

Philips infraröda ljuskällor för hälso- och kroppsvård har utformats för att behandla

djupliggande muskelbesvär och idrottsskador. Dessa reflektorglödlampor är en

utmärkt lösning för att ge lokal värmebehandling som lindrar muskelvärk. De kan

även användas för att behandla reumatiska besvär. Denna typ av värmeterapi har

visat sig förkorta läktiden för olika typer av skador, t ex idrottsskador och ej

infekterade sår, och de kan ofta ge snabb och effektiv smärtlindring. Fördelarna med

denna typ av värmebehandling bygger på lokalt ökad blodcirkulation som orsakas

av utvidgning av blodkärlen. Detta leder till en bättre förmåga att transportera bort

slaggprodukter och andra biokemiska sammansättningar. I och med att värmen

tränger ned djupare ger det även fördelar i form av en varsam och behaglig

värmande effekt.

Produktdata

Drift och elektricitet

Strömförbrukning 150 W

Spänning (nom) 230 V

Spänning (nom) 230 V

 

Allmän information

Sockel E27 [E27]

Driftposition UNIVERSAL [Valfri eller universal (U)]

Nominell livslängd 300 h

Specificerad livslängd (timmar) 300 h

Lighting Technology Incandescent

 

Styrenheter och dimring

Dimbar Ja

 

Mekanik och armaturhus

Ljuskällans ytbehandling Röd

Material i lampan Härdat glas

Lampform PAR38 [PAR 4,75 tum/121 mm]

 

Produktdata

Full EOC 871150012887415

Beställningsproduktnamn PAR38 IR 150W E27 230V Red 1CT/12

Beställningsnummer 12887415

SAP-Räknare – Antal per förpackning 1

Räknare - antal förpackningar per kartong 12
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Materialnummer (12NC) 923806644210

Fullständigt produktnamn PAR38 IR 150W E27 230V Red 1CT/12

EAN/UPC - Hölje 8727900207347

Måttskiss
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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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