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TOEPASSINGSMOGELIJKHEDEN
APPLICATION POSSIBILITIES
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NECK MASSAGER II MASSAGE TOESTEL MASSAGE DEVICE

Toestel device Neck Massager II

Afmetingen  product measurements 41 x 52 x 15,5 cm

Gewicht weight 1,5 kg
Spanningsadapter Ingang 
power source input AC 100 -240 V ~ 50/60 Hz
Spanningsadapter Uitgang  
power source output DC 12V, 2A

Nominaal vermogen rated power 24 Watt

Automatische looptijd automatic runtime 15 minuten minutes

Certificaten certificates 

TECHNISCHE GEGEVENS TECHNICAL DATA

De massagekoppen, die instelbaar zijn in twee richtingen maken de spieren los 
en ontspannen ze tegelijkertijd. De activeerbare verwarmingsfunctie creëert een 
nauwkeurige opwarming van het te masseren gebied, waardoor de spieren ont-
spannen en je de pijn in de nek verlicht. Zo worden de nekspieren gestimuleerd wat 
een therapeutisch effect heeft op de zenuwen en wervels. De druk en intensiteit 
van de massage kan individueel aangepast worden door aan de lussen te trekken.

The massage heads, which are adjustable in two directions, loosen and relax the mus-
cles. The activatable heating function creates a precise warming of the tense area, which 
enables relaxation of the muscles and relief of pain in the neck area. Thus, the neck 
muscles are stimulated which has a therapeutic effect on the nerves and vertebra. The 
pressure and intensity of the massage can be indiviually adjusted by pulling the loops.

Spierspanning heeft veel oorzaken. Het is vooral pijn in de schouder / 
nek wat ons bewegingsvermogen beperkt en werkt als een blokkade 
voor het hoofd, wat kan leiden tot hoofdpijn en / of rugpijn. 

De NECK MASSAGER II is ontwikkeld om precies dit probleem tegen 
te gaan. Het combineert knedende massage technieken met zijn ver-
warmingsfunctie. Bestemd voor gebruik op de plaats waar de pijn van-
daan komt door b.v. lange uren zittend op kantoor of op de bureau.

Muscle tension has many causes. It is particularly pain in the shoulder/
neck area which limits our movement ability and acts as a blocker to 
the head, which can lead to headaches and / or back pain. 

The NECK MASSAGER II was developed to counteract exactly this 
problem. It combines kneading massage techniques with its heat-
ing function. Intended for the use at the exact point where the pain 
originates from, e.g. long hours sitting in the office or at the desk. 

PRECIEZE MASSAGE

PINPOINT MASSAGE

KNEDEN KNEADING
Huid en spieren zijn ofwel gevouwen en 
gekneed tussen de duim en de wijsvinger of 
met beide handen. Deze massage techniek 
wordt vooral gebruikt om de spanning te 
verlichten. 
Skin and muscles are either clasped and 
kneaded between the thumb and the index 
finger or with both hands. This massage tech-
nique is used in particular to ease tension.

VERWARMING HEATING
Een diep doordringende en warmte uitstra-
lend effect waarin men perfect kan ontspan-
nen. Deze functie is vooral gunstig bij span-
ning op de spieren vanwege het diepreikend 
effect.
A deep penetrating and heat-radiating effect 
in which one can perfectly relax. This func-
tion is particularly beneficial for muscle ten-
sion due to the deep reaching effect.

OMGEKEERD REVERSE
De omgekeerde functie verandert de rich-
ting van de massagekoppen. 
The reverse function changes the direction 
of the massage heads.

AUTOMATISCH AUTOMATIC
Een speciaal ontwikkeld automatisch pro-
gramma voor het hele lichaam, dat verschil-
lende massagetechnieken aanbiedt. Daar-
naast je kunt ook de verwarmingsfunctie 
aanzetten als je dat wenst.
A specifically developed automatic pro-
gramm for the whole body, which offer 
different massage techniques. Additionally 
you can also turn on the heating function, if 
you‘d like.

AUTO ADAPTER CAR ADAPTER
De handige auto-adapter maakt uw massage 
apparaat draagbaar.
The handy car adapter makes your massage 
device portable.


