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MASSAGE TOESTEL MASSAGE DEVICE

TOEPASSINGSMOGELIJKHEDEN
APPLICATION POSSIBILITIES

MASSAGE TOESTEL MASSAGE DEVICE

SPECIALS
SPECIALS
KNEDING KNEADING

Huid en spieren worden geklemd en gekneed tussen de duim en de wijsvinger
of met beide handen. Deze massagetechniek wordt met name gebruikt om de
spanning te verminderen. 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.

KNEDING

VERWARMING HEATING

Een diep doordringend en warmte-uitstralingseffect waarin men perfect kan ontspannen. Deze functie is vooral gunstig
voor spierspanning vanwege het diep
reikend effect. 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.

VERWARMING

DRAADLOOS WIRELESS

DUIM DRUKPUNTEN

Draadloos massagetoestel.
Wireless massage device.

OPTIONEEL

De extra actieve band zorgt niet alleen voor de optimale plaatsing van de
Twist2Go. Dit zorgt ook voor extra voordelen: u kunt de druk uitoefenen op
het getroffen gebied en je kunt genieten van je Twist2Go-massage zonder
op zoek te moeten naar iets om tegen te leunen.

OPTIONAL

Dankzij de ergonomische vorm kan de Twist2Go effectief een massage geven aan bijna alle lichaamsdelen waaronder de nek, schouder, rug, benen,
voeten of maag. Dankzij de optimale plaatsen van de vier massagekoppen
met hun ontspannende cirkelvormige beweging is een rustgevende en geruststellende massage elke keer weer gegarandeerd.
De extra actieve band zorgt niet alleen voor de optimale plaatsing van de
Twist2Go. Dit zorgt ook voor extra voordelen: u kunt de druk uitoefenen op
het getroffen gebied en je kunt genieten van je Twist2Go-massage zonder
op zoek te moeten naar iets om tegen te leunen.

FULL EFFECT IN FORM AND FUNCTIONALITY
WITH INTEGRATED HEATING FUNCTION
Thanks to its ergonomic form the Twist2Go can give an effective massage
to nearly all body parts-be it neck, shoulder, back, legs, feet or stomach.
Thanks to the optimal placing of the four massage heads with their relaxing
circular motion, a soothing comforting massage is guaranteed every time.
The additional active bands not only ensure the optimal placement of the
Twist2Go. They also bring further advantages: You can regulate the pressure on the affected area to your own requirements and you can enjoy your
Twist2Go massage without having to look for something to lean up against.

Ronde massagekoppen, gebaseerd op
menselijke duimen, geven een zeer delicate massage-ervaring.
Round massageheads, based on human
thumb tips, grant a very delicate massage
experience.

TECHNISCHE GEGEVENS TECHNICAL DATA
Toestel device

Twist2Go

Afmetingen measurements

35 x 23 x 15 cm

Gewicht weight

1,8 kg

Spanningsadapter voltage adapter
Ingang input
100 -240 V ~ 50/60 Hz, 1 A
Uitgang output
14 V 1,7 A
Spanningstoestel voltage device Batterij: Lithium-Akku 11.1V/2200 mAh
		
lithium battery 11.1V/2200 mAh
Nominaal vermogen rated power 24 Watt
Looptijd runtime

1 – 1,5 Uur hours

Oplaadtijd charging time

3,5 Uur hours
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VOLLEDIG EFFECT IN VORM EN FUNCTIONALITEIT
MET GEÏNTEGREERDE VERWARMINGSFUNCTIE

The additional active bands not only ensure the optimal placement of the
Twist2Go. They also bring further advantages: You can regulate the pressure on the affected area to your own requirements and you can enjoy your
Twist2Go massage without having to look for something to lean up against.

DUIM DRUKPUNTEN
THUMB PRESSURE

