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6 selecteerbare massagekoppen voor specifieke behoeften:

 SOFTBALL
Grotere gebieden, is geschikt voor een zachte, 
dagelijkse massage, voor het opwarmen en voor 
het uittrekken van de spieren

 PLAAT
Kleinere gebieden, geschikt voor het 
masseren van dichtere spiergroepen  
en IT-Banden

VORK
Gerichte massage van specifieke  
spiergebieden en wervelgroepen

TRAPEZE  
Gebruik op smalle delen  
van het lichaam

WAVE
Zachte massage van de  
schouders en andere benige 
gebieden masseren 

CARTRIDGE
Selectieve massage

Casada International GmbH

@casadasports

Volg ons op de sociale media:
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De  MediGun Pro van Casada maakt indruk met zijn veelzijdige 

toepassingsmogelijkheden voor spierregeneratie. Zeer frequente 

drukimpulsen masseren gespannen spiergebieden na intensieve 

training en triggerpoints worden specifiek behandeld. Tegelijkertijd 

is de MediGun Pro geschikt voor preventief gebruik als opwarming-

straining om spierpijn en spierkrampen tegen te gaan

De MediGun Pro laat stressgerelateerde spanningen los, ontspant 

vermoeide spieren en ondersteunt u in uw normale dagelijkse le-

ven. In de handige MediGun Pro koffer kan de fitnessmassager een-

voudig worden getransporteerd en praktisch worden opgeborgen. 

Oefen effectief zonder spierpijn - de MediGun Pro is uw perfecte 

bodyguard.

De MediGun Pro is bekroond met de ISPO Award 2020 voor zijn on-

vergelijkbaar vooruitstrevende design en innovatieve functionaliteit. 

De MediGun Pro de trouwe trainingspartner -
tijdens het fitnessprogramma thuis of in de sportschool.

+

•  Ontspanning van het bindweefsel en de 
spieren

•  Bevordering van de bloedcirculatie en  
verhoging van de mobiliteit

• Toepassing voor cellulitis en littekenweefsel

• Massage van fascie en diep weefsel

• Kan spanning, verharding en knopen oplossen

• Kan helpen bij spierkrampen

• Vermindert de hersteltijd van de spieren

•  Laag geluidsniveau door middel van  
geluiddempingstechnologie

• Flexibeler gebruik zonder kabels

• 24 Volt motor met lange levensduur

•  Laag productgewicht maakt eenvoudige  
bediening en gebruik

•  Gestructureerde siliconen handvatten voor  
een veilige grip

•  LED-signaallichten geven informatie over de 
batterijcapaciteit

•  Selecteerbare intensiteit (5 niveaus,  
tot 3400 drukpulsen per minuut)

• Lange looptijd van 4-8 uur na opladen

• Optioneel automatisch programma 

De voordelen op een rijtje

De ISPO Award winnaar 2020 
kan uw nieuwe metgezel worden

Artikelnummer CMK-149 

Afmetingen  17cm x 21.8cm x 6.3cm

Frequentie stap 1 – 30 Hz 1800 drukpulsen/min  

  stap 2 – 36 Hz 2200 drukpulsen/min 

  stap 3 – 43 Hz 2600 drukpulsen/min 

  stap 4 – 50 Hz 3000 drukpulsen/min 

  stap 5 – 56 Hz 3400 drukpulsen/min

Gewicht    1.1 kg

Spanning   110 - 240 V, 50/60 Hz - 5A, 26 V - DC - 1A

Adapter  Aansluiting : AC 100-240V, 50 / 60Hz, 0.3A

   Uitgang : DC 26V, 1A

Apparaat   6 Cel Lithium Batterij 

DC 21.6 V, 2600mAh

Certificaten 

Technische gegevens


