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Produktmått: (LxBxH) 360 x 250 x 220 mm 

2,05 kg

Input: 100-240V ~ 50/60Hz
Output: DC 12.8 V, 1800 mA

23 W

10 Minuter 

Vikt:

Spänning:

Strömförbrukning: 

Gångtid: 

Certifikat: 

TECHNICAL DATA
Product measurements (LxWxH) 360 x 250 x 220 mm

Weight  2,05 kg

Power source  input 100-240V ~ 50/60Hz
output DC 12.8 V, 1800 mA

Rated power 23 W

Automatic runtime 10 minutes 

Certificates 

NECK2GO 
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TEKNISKA DATA

Importör: Santé Sweden AB
Telefon. 020-27 27 20 
info@santesweden.se
www.massageprodukter.se
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SPECIALFUNKTIONER SPECIALS
KNÅDNING
Hud och muskler blir knådade mellan ”tummen” och 
”pekfingret” eller med båda ”händerna”. Denna 
massageteknik används särskilt för att lätta på spänningar.

TUMTRYCK
Runda massagehuvuden, baserade på mänskliga 
tumspetsar ger en härlig massageupplevelse.

UPPVÄRMNING
En djupt penetrerande och värmeutstrålande effekt där 
man kan slappna av perfekt. Den djupgående 
värmeeffekten löser snabbt upp muskelspänningar.

REVERSERING
Ändrar riktningen på massagehuvudena

HASTIGHET
Justerar hastigheten i massagen.

TRÅDLÖS och UPPLADDNINGSBAR
Kan användas utan strömsladdö.

BATTERI
Batteridriven massagefunktion. 

KNEADING
Skin and muscles are either clasped and kneaded between the 
thumb and the index finger or with both hands. This massage 
technique is used in particular to ease tension.

THUMB PRESSURE
Round massageheads, based on human thumb tips, grant a 
very delicate massage  
experience.

HEATING 
A deep penetrating and heat-radiating effect in which one can 
perfectly relax. This function is particularly beneficial for muscle 
tension due to the deep reaching effect.

REVERSE 
The reverse function changes the direction of the massage heads.

SPEED 
Massage speed is adjustable.

WIRELESS 
Wireless massage device.

BATTERY
Battery-powered massage and wellness experience.
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Koppla av när som helst och var som helst med Casadas trådlösa och uppladdningsbara nackmassage - 
Neck2Go. Med 3 automatiska program, 2 hastighetsnivåer, djup värme och ändring av riktning ger den 
en perfekt avkoppling. Justera intensiteten på massagen genom att dra lätt i handtagsöglorna och 
behandla dina muskler efterbehov. Tack vare ett integrerat batteri är Neck2Go ditt perfekta sällskap. 

Ge dig själv en paus oavsett om det är hemma, på kontoret, efter sporten eller i bilen!

Relax anytime and anywhere with Casada’s wireless Neck2Go. With ist 3 automatic programs, 
2 speed levels, deep heat and the direction change function it provides ideal relaxation. 
Adjust the intensity of the massage by slightly pulling the loops and treat your muscles 
selectively. Thanks to an integrated battery the Neck2Go is your perfect compan-
ion. Whether at home, in the office, after sports or in the car, at the rest stop or 
as a car passenger – give yourself a break.



APPLICATION POSSIBILITIESANVÄNDNINGSMÖJLIGHETER
Massagehuvudena behandlar och slappnar av musklerna i axel- och 
nackområdet. Riktningen i vilken de roterar kan också ändras. Den 
inbyggda värmefunktionen överför värme till muskler, ligament och 
senor för att förbättra blodcirkulationen. Öglehandtaget låter dig 
applicera så mycket tryck som du vill och att använda 
massageapparaten på svåråtkomliga ställen.

The massage heads relax the muscles in the shoulder and neck area. The 
direction in which they rotate can also be changed. The built-in heating func-
tion transfers warmth to the muscles, ligaments and tendons in order to im-
prove blood circulation. The loop handle allows you to apply as much pres-
sure as you wish and to use the massager in hard-to-reach places.

PINPOINT MASSAGE

PUNKTMASSAGE
Smärta i axlar och nackmusklerna begränsar rörelsen och leder till 
stelhet, som i sin tur kan orsaka huvudvärk och/eller ryggsmärtor. 
Neck2Go utvecklades för att motverka just detta problem. Den 
kombinerar en knådande rörelse med en uppvärmningsfunktion för att 
rikta in sig på ursprunget till smärta som uppstår från t.ex. stillasittande 
eller monotona arbetsuppgifter.

Pain in the shoulder and neck area restricts movement and leads to stiffness, 
which can in turn cause headaches and/or back pain. Neck2Go was devel-
oped to counteract this particular issue. It combines a kneading motion with a 
heating function in order to target the origins of pain arising from e.g. seden-
tary office- or desk-based work.




