TASMAN/E
Tasman E - wanna do kapieli czterokomorowej o
ergonomicznej konstrukcji i nowoczesnym wyglądzie.
Oferta z dnia: 17-01-2022

Cechy produktu:
Pojemność (l.): 40
Długość (mm): 1240
Szerokość (mm): 1050
Wysokość (mm): 1000

Opis produktu:
Tasman E - wanna do kapieli czterokomorowej o
ergonomicznej konstrukcji i nowoczesnym wyglądzie

Wanna
czterokomorowa
TASMAN/E
posiada
ergonomiczną
konstrukcję
oraz
nowoczesny
design. Wanna czterokomorowa została wyposażona w
wysokiej jakości termomieszalnik, pozwalający na szybką
zmianę temperatury wody. Ponadto w standardowym
wyposażeniu wanna Tasman wyposażona jest w prysznic
ręczny umożliwiający szybkie umycie wanny po zabiegu.
Wanna zawiera:
komory dolne,
komory górne,
baterię
do
regulacji
wody(ciepła/zimna),
zawory do napełniania komór,
zawór z prysznicem ręcznym

temperatury

Czytelny
panel
sterowania
wanny
do
hydroterapii pozwala na przeprowadzenie terapii z
wykorzystaniem dowolnego z dostępnych prądów:
galwanicznego, faradycznego lub diadynamicznego.
Ponadto użytkownik ma możliwość ustawić parametry
zabiegu:
czas zabiegu
natężenie prądu
kierunek przepływu prądu
polaryzację na każdej z elektrod
Dla
kąpieli
naprzemiennych
następujące parametry zabiegu:

sterownik

nadzoruje

temperaturę wody
czas pojedynczego cyklu (zimna-ciepła woda)
ilość cykli
Ponadto
elektroniczny
panel
sterowania
wanny
czterokomorowej Tasman E umożliwia wykonanie
zabiegu w dowolnej kombinacji komór np. tylko w jednej
wybranej komorze (funkcja 1/4).
Atuty wanny czterokomorowej Tasman:

termomieszalnik pozwalający na szybką zmianę
temperatury wody
ekonomiczne zużycie wody
czytelny i przejrzysty panel sterowania
nowoczesny i ergonomiczny kształt formy

Odniesienie: -

Cechy produktu:

Galeria produktów:

Specyfikacja techniczna
Parametry techniczne:
pojemność użytkowa części dolnej 15 l części górnej 25 l wymiary długość 1240 mm szerokość 1050 mm
wysokość 1000 mm

Wyposażenie
Wyposażenie standardowe:
krzesło niskie - 1 szt.
Krystalin - środek do czyszczenia - 1 litr

Informacje dodatkowe
Więcej informacji na temat hydroterapii znajdziesz na stronie:
Hydroterapia - informacje ogólne
Wszystkie modele wanny Tasman:
Wanna Tasman / E - do kąpieli czterokomorowej
Wanna Tasman / N - wanna do kąpieli naprzemiennych
Wanna Tasman /EN - do kąpieli czterokomorowej i naprzemiennych
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