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De volgende stap naar perfectie –

AlphaSonic II van Casada
De Alphasonic II combineert de allernieuwste technologie met getest
en goedgekeurde kwaliteit en biedt u een volledige nieuwe manier
van totale relaxatie. De nieuwste topper in de Casada familie maakt
indruk met zijn prachtig en creatief design. Het duurzame en milieuvriendelijke leder voelt niet alleen goed aan maar is ook zeer onderhoudsvriendelijk en verzekert u een uitzonderlijk zitcomfort.

Met het bedieningspaneel in de armleuning, kan je zeer eenvoudig
alle basisfuncties gebruiken. De nieuwste Braintronic app maakt een
volledige relaxatie gemakkelijker en toegankelijker dan ooit. Droom
weg, neem een pauze van de dagelijkse beslommeringen en sta uw
lichaam en geest toe om volledig te ontspannen.

Met extra brede zitruimte van 50 cm!

Brede schouderruimte
van 60 cm!

EXTRA‘S
BRAINTRONICS ®
Braintronics technologie synchroniseert je hersengolven dankzij audio-stimulatie. Gecombineerd met een speciaal ontwikkeld massageprogramma zal
je door stress beïnvloed lichaam helemaal in staat zijn om te ontspannen.
brainwave
stimulation system

SHIATSU
Shiatsu (druk met de vingers) is een vorm van lichaamstherapie, oorspronkelijk uit Japan. De massagetechniek bestaat uit zachte, rytmische, vergaande
rekbewegingen en rotaties. Het doel van Shiatsu is het stimuleren van afzonderlijke delen van het lichaam en het soepel maken van de spieren.

BACK AREA
Een individueel aangepast massagebereik van de gehele rug voor elk type.

ADJUSTABLE FOOTREST
De voetensteun kan worden verlengd, waardoor het aan alle lichaamsmaten
kan aangepast worden.

2D MASSAGE
Het intelligente 2D-massage mechanisme maakt het de massagezetel mogelijk
om uw rug te meten om zo een meer exacte positie van de onderdelen van
de wervelkolom te bepalen.

RECLINING POSITION
De aanpasbaarheid van de rugleuning en de voetensteun draagt bij tot het
persoonlijke welzijn van de lichaamshouding.

KNEADING
De huid en spieren zijn ofwel tussen duim en wijsvinger ofwel met beide
handen vastgenomen en worden zo gekneed. Deze massagetechniek wordt
specifiek gebruikt om spanningen te verlichten.

ADJUST SHOULDER
De massagekoppen kunnen omhoog of omlaag verplaatst worden om zo
naar een geschikte positie ter hoogte van de schouder te gaan.

FLAP
De circulatie in de spieren wordt gestimuleerd en de blokkades worden uitgerokken door zachte tikken met een gebalde hand, waardoor de spanning
vermindert.

AIR INTENSITY
Verstelbare intensiteit van de massage airbags.

TAPPING
Korte, tikkende bewegingen worden uitgevoerd met de rand van de hand,
de palm of de vuist. Dit bevordert de bloedcirculatie In de huid en verzacht
gespannen spieren. Als het ‘tappen’ wordt uitgevoerd ter hoogte van de longen kan dit de vrijlating van het slijm in de longen verbeteren.

AIR AREA
Drie luchtdrukinstellingen (volledige lichaam, armen en benen/onderlichaam).

KNEAD & FLAP
Een combinatie van de massagetechnieken kneden en petrissage.

SPOT
De massagekoppen kunnen ook een bijzondere plek apart masseren.

ROLLING
Aangename afwisseling tussen ontspanning en losmaken van de spieren - ook
perfect geschikt voor een diepgaande ontspanningsmassage en herstel van
de spieren.

SPEED
De massagesnelheid is aanpasbaar.
WIDTH
De afstand tussen de beide massagekoppen kan worden ingesteld (smal, medium of breed).

CARBON HEATING
Diep doordringende infrarood warmte waardoor bloedvaten losser gemaakt
worden, de doorbloeding verhoogt en de spierspanning verlaagd. Bovendien
heeft deze warmte een zeer gunstig effect op de zenuwcellen, die verantwoordelijk zijn voor de rapportage van de pijn aan de hersenen.

ACUPRESSURE POINTS
De belangrijkste Acupressuurpunten worden gemasseerd.

GUA SHA
Het schrapen van -Gua Sha- met lichte druk opent de oppervlakkige bloedvaten en stimuleert de bloedsomloop. GuaSha wordt vaak toegepast in combinatie met acupressuur van de ‘shu-punten’ voor extra stimulatie en om pijnsymptomen te verlichten.

MUSIC
Nog meer ontspanning en plezier met de muziekfuncties.
BLUETOOTH
Draadloze data-transmissie.

AIR COMPRESSION
Stijgende en dalende airbags hebben een pompende beweging die natuurlijke spierreflexen produceert. Dit is vooral aangenaam en weldoend in het
gebied rond de enkel en voeten.
SL-SHAPE
Dankzij de „SL“-rail technologie, reiken de massagefuncties tot wel 135cm.
Via deze methode krijgt u een persoonlijke „full body“ massage van hoofd tot
benen die de S-vorm van de ruggengraat respecteert.

HUMAN HANDS FEELING
De speciaal ontworpen massageknoppen imiteren de handbewegingen van
een professioneel masseur. De maximale rekwijdte is 6,5cm en de maximale
reikhoek is 41°. Op die manier kunnen de mechanische handen een effectieve massage geven op het gehele lichaam.

ZERO SPACE
Voor de liggende positie gaat de massagestoel vooruit en daarom heeft ze
zeer weinig afstand nodig tot de muur. Ruimtebesparend en comfortabel.

O2 IONIZER
Vervuilde lucht rondom jou wordt geneutraliseerd en u kan zuivere lucht inademen tijdens je massage.

ZERO GRAVITY
Je zet jezelf in de positie van een astronaut - die “gewichtloosheid”.

USB

USB-CHARGER
Terwijl u ontspant, kan een geïntegreerde USB-poort gebruikt worden als
laadstation.

ADJUSTABLE PILLOW
Indien nodig, kan het dubbele kussen versteld worden om de intensiteit van de
nek- en schoudermassage te verminderen.

QUICK START
Met één druk op de snelstartknop in de armleuning, kunnen de belangrijkste
functies gecontroleerd worden.

AUTOMATIC
9 speciaal ontwikkelde automatische programma’s voor het hele lichaam, die
een groot aanbod gevan van verschillende massagetechnieken. Aanvullend
kan u ook de verwarmfunctie gebruiken, zo u dat wil.

YOGA
Doelgerichte stretch massages activeren het hele lichaam en hebben een ontspannend effect.

MEMORY
Met behulp van de Intelligente geheugenfunctie onthoudt de massagestoel uw
favoriete massage precies en begint deze onmiddellijk zonder eerst een scan
te maken. U hebt de mogelijkheid om twee programma’s met verschillende
knoppen (M1 & M2) op te slaan.

ARTHROSE TRACTION
Het zacht uitrekken en druk zetten stimuleert het kraakbeen, zodat het verplaatsen van lichaamsvocht beter verbeterd wordt, voedingsstoffen beter opgenomen worden en symptomen van artrose verlicht worden.

Het menselijk is brein is een complex orgaan bestaande
uit miljoenen kleine zenuwcellen, neuronen genaamd.
Elke cel produceert voortdurend kleine elektrische impulsen. Elke gedachte, elk geluid en elke impressie, alles
wordt overgedragen en gecommuniceerd door deze kleine impulsen. Elektriciteit is de taal van onze hersenen.
De som van deze impulsen kan worden gedetecteerd en
in een diagram worden weergegeven, bijvoorbeeld door
een EEG. Als je deze elektrische activiteiten op een grafiek plaatst zie je een golfachtig patroon, beter bekend
als hersengolven.
Braintronics combineert audio-stimulatie en begeleide
meditaties met een rustgevende massage. Of u nu uw
concentratie duurzaam wil verbeteren of gewoon jezelf
wil ontspannen, alles is mogelijk met de massage zetel
van Casada.
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ALPHASONIC II

STIJLVOL DESIGN EN
UITZONDERLIJKE ONTSPANNING

Koptelefoon
beschikbare
opties

Body&Mind
relaxation system

BRAINTRONICS

TECHNISCHE DATA
Rechtstaande afmetingen

81 x 119 x 147 cm

liggende afmetingen

81 x 92 x 176 cm

Gewicht

96 kg

Vermogen

220-240 V ~ 50/60 Hz

Vermogen

150 W

Duurtijd

20 Minuten

braintronics®

21 Minuten

BESCHIKBARE KLEUREN

crème|bruin

grijs|zwart

crème

zwart

rood|zwart

Certificaten

118°

92 cm

119 cm

Casada International GmbH
81 cm

147 cm

176 cm

Breedte zitgedeelte 50 cm | Breedte schoudergedeelte (binnen) 60 cm
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Obermeiers Feld 3
33104 Paderborn | Germany
www.casada.com

