
Através de uma massagem reconfortante após um dia longo 
poderá desfrutar do seu momento de descanso relaxando 
os joelhos ou reduzindo os incómodos nos joelhos e, assim, 
conseguir uma maior sensação de bem-estar. Cada massagem 
tem um tempo automático de 15 minutos.

O Massajador Vibra-Pressure Knee tem uma fixação perfeita para 
o joelho e poderá desfrutar dos benefícios de cada massagem, 
graças às suas almofadas elétrodos de fácil colocação.

O painel de visualização é muito intuitivo e fácil de utilizar. 
Permite-lhe aceder a todas as funções e configurar uma 
massagem adaptada às suas necessidades. 

Poderá personalizar a sua massagem controlando o grau de 
calor, a intensidade de ar em 3 níveis (baixa, média e alta), 
a vibração em 3 níveis (baixa, média e alta) e 3 níveis de 
intensidade de eletromassagem. 

O seu modo de calor funciona através de infravermelhos com 21 
luzes vermelhas de fisiomassagem para uma agradável sensação 
de calor e descanso. Não é um produto médico.

• Tempo de massagem automático de 15 minutos.

• Painel de visualização para o controlo e configuração das 
funções.

• Massagem através de almofadas elétrodos fáceis de colocar. 

• Perfeita fixação ao joelho.

• Modo calor através de infravermelhos com 21 luzes de 
fisiomassagem.

• Massagem personalizável de ar ou vibração com 3 níveis de 
intensidade regulável.

• Eletromassagem com 3 níveis de intensidade

Especificações técnicas:

• Modelo do produto: Vibra-Pressure

• Tensão do adaptador: DC5V

• Corrente de funcionamento: 2A

• Tensão de entrada: AC 100-240V 50/60Hz

• Potência nominal: 10W

• Tempo: 15 minutos

CONTEÚDO

• Massajador de joelho (1 unidade)

• Almofadas de gel para elétrodos (2 unidades).

• Cabo de ligação (1 unidade).

• Ficha USB (1 unidade)

MASSAJADOR  
VIBRA-PRESSURE KNEE

C/ Margarita 34, 36 y 38 (POLIG. IND. EL LOMO)
Humanes de Madrid. MADRID

Código postal: 28970
Teléfono: 900 820 300

900820300@lufthous.es
http://www.lufthous.es


