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QUATTROMED III  MASSAGEDYNA

MASSAGEHUVUDEN AV 
JADE MED VÄRMEFUNKTION
I OuattroMed III har de vanliga massagehuvudena ersatts av 
massagehuvuden gjorda av jade. Den naturliga effekten av 
jade förhöjs med den integrerade värmefunktionen och 
massagen blir ännu mer intensifierad. Värmen sprids mjukt 
genom stenen och märks först efter några minuter. Under 
uppvärmningsfasen är musklerna redan avslappnade av 
massagehuvudenas upp och nedåtgående samt roterande 
rörelser och spänningar släpper. Du kan samtidigt även 
aktivera vibrationsmassagen som stimulerar 
blodcirkulationen och lymfsystemet.



FJÄRRKONTROLL MASSAGETEKNIKER 
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NÄR SOM HELST, VAR SOM HELST -
TOTAL AVSLAPPNING
Tack vare den medföljande 12 V-adaptern kan du njuta av Quattromed III i 
din bil/lastbil, båt, husvagn eller husbil. Din personliga massör - lätt att 
hantera, transportera och alltid redo att användas.

Plus:  12 adapter 
för flexibelt 
användande

INDIVIDUELLT JUSTERBARA 
MASSAGEFUNKTIONER

Quattromed III 

72 x 42 x 8 cm

7,8 kg

AC 100 -240 V ~ 50/60 Hz 

DC 12 V, 3500 mA

42 Watt

15 Minuten minutes

Modell 

Mått

Vikt 

Spänning

Strömförbrukning 

Programtid

Certifikat 

TEKNISK DATA

KNÅDMASSAGE
Hud och muskler knådas mellan ”tummen” och 
”pekfingret” eller med båda ”händer”. 
Massagetekniken används särskilt för att lätta på 
spänningar.

RULLMASSAGE
Behaglig rullmassage ger avslappning och 
uppmjukning. Passar utmärkt som avslutande 
massage och återhämtning.

VÄRMEFUNKTION
En värmeslibga vidgar blodkärlen och ger extra 
uppmjukning av musklerna och förhöjer effekten av 
massagen. 

VIBRATION
Vibrationsmassagen tränger in i musklerna och 
stimulerar cirkulationen.

REVERSE
Funktionen REVERSE ändrar riktningen på 
massagehuvudena.

JADE VÄRME
Högkvalitativa jadestenar sitter integrerade i 
massagehuvudena och ger en djup värme och 
avkopplande effekt. Jade har en naturlig 
lagringsförmåga och ledning av värme.

AUTO-PROGRAM
Specialutvecklade automatiska program med ett 
brett omfång av massagetekniker för hela kroppen. 
Värmefunktionen kan även ställas in efter behag.

12 VOLTS ADAPTER
Den praktiska adaptern ger din massagedyna 
mer flexibel användning för bilen båten, 
husvagnen etc.

PUNKTMASSAGE
Massagehuvudena kan ställas in för att massera en 
specifik punkt. 

BREDDINSTÄLLNING
Avståndet mellan massagehuvudena kan ställas in i tre 
nivåer - smal, medium och bred.
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