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Massage- & återhämtningsfåtölj

Santé Hoshi 3D

Nya generationens massagefåtölj
Santé Hoshi 3D är en kraftfull, intelligent massagefåtölj som är fullmatad med funktioner 
och  banbrytande teknik. Tystgående 3D-massage där du enkelt reglerar styrkan i  
massagen med en knapptryckning. Massagefåtöljen skannar av kroppen för att ge 
den bästa  massageupplevelsen från nacken, hela ryggen, i armarna och ända ner till 
fötterna. Den  flexibla fot- och benmassagen gör att den passar för alla kroppslängder 
Personer upp till 200 cm längd kan använda Santé Hoshi 3D med bästa komfort . Det gör den 
även universell för alla arbetsplatser med många användare.



3D-massage

Automatiska massageprogram

7 olika massageprogram med olika karaktärer finns 
att välja mellan för en fullständig 
massageupplevelse.

Manuell styrning & artrosterapi

Välj mellan 8 olika massagetekniker eller en 
kombination av dem för att skräddarsy din massage.

En unik funktion sträcker ut underbenet och 
avlastar knäleden för att lindra och motverka 
artrossmärtor.

3D-massage och kroppsskanning

Justera styrka och intensitet i massagen med senaste 
3D-tekniken. Kroppen skannas och massagepunkterna 
identifieras efter kroppslängden. Totalt detekteras 500 
punkter på hela kroppen för att ge dig den bästa 
möjliga professionella massagen.

Via Bluetooth eller kabel lyssnar du på din 
egen musik från din smartphone eller 
surfplatta i hörlurar under massagen.

Styr med Smartphone
Ladda ner vår App och anslut din smartphone via 
Bluetooth för att styra massagefåtöljens alla 
funktioner.



Luftkuddemassage armar

Luftkuddemassage ben

Luftkuddemassage för 
armar och underkropp

64 luftkuddar masserar armar, höfter, säte, 
vader och fötter. Styrkan regleras i tre 
nivåer.

Värmefunktion

Värme i ryggdynan bidrar till uppmjukning 
och avslappning av musklerna och snabbare 
återhämtning.

Luftrenare vid nacken

Ett konstant flöde av negativa syrejoner frigörs vid ventilationen 
vid nackstödet under massagen. Renar och optimerar luften 
närmast dig och minskar partikelföroreningar.

Zero Gravity

Njut av den unika känslan av ”viktlöshet” under 
massagen. Du sänks automatiskt ner ett förinställt 
läge som minimerar belastningen på ryggraden. 
Zero Gravity-positionen har sitt ursprung i NASA:s 
forskningsstudier och hur astronauter vilar i viktlöst 
tillstånd.



Massagetekniker

• Knådning
• Tapping
• Combo (Knådning + Tapping)
• Lätt Tapping
• Shiatsu
• Stretch-/Rullmassage
• Rullmassage fotsulor
• Luftkuddemassage

Tekniska data

Strömförbrukning: 220 - 230V
Timer:  Min 15 minuter

Mått och dimensioner (L x B x H)
Upprätt: 
Liggande: 

Vikt: 
Klädsel: 

142 x 80 x 127 cm 
220 x 80 x 92 cm

138 kg 
Konstläder

Färger: Svart

www.massagefåtölj.se
Telefon 020-27 27 20 • info@santesweden.se

Viktiga funktioner

• 7 st. förinställda AUTO-program
• 3D-massage för styrkejustering
• Kroppsskanning 150-200 cm. längd
• Särskild Artrosterapifunktion
• Sätesmassage
• Benmassge
• Armmassage
• Fotmassage med luftkuddar och 

rullmassage
• S-Curve följer ryggradens naturliga böjning
• Värme i ryggdyna
• Smartphonestyrning via Bluetooth
• Zero Gravity för optimal komfort
• Zero Wall-teknik för minimalt utrymme

Body Stretching

Stretchmassage med luftkuddar och massageroboten eliminerar muskelspänningar och 
stelhet i rygg och leder och bidrar till snabb återhämtning.

Extra benförlängning

Benmassagen är flexibel och kan sträckas ut och anpassas efter alla kroppslängder och 
kroppstyper.

Magnetterapi

I vadernas luftkuddar finns 8 st. magneter med naturlig energi. 
Magnetterapi har en mängd fördelar som bl.a. kan sänka 
kolesterolhalten och stärka immunförsvaret.

Zero Wall-funktion

Santé Hoshi 3D behöver endast 5 cm avstånd från väggen bakom då den glider framåt 
upp till 22 cm när du fäller ner dig i liggande position.




