ALPHASONIC III

MAXIMAAL
WELLNESS COMFORT
VOOR JOUW THUIS.

< timetorelax

3D

TECHNISCHE GEGEVENS
ONTSPANNING DOOR WARMTESPA

VOEL JE GEWICHTLOOS MET ZERO-G!

Afmetingen rechtstaand

142 x 82 x 124 cm

Dankzij de selecteerbare en weldadige warmtefunctie kunt u zich

Met behulp van geavanceerde Zero-Gravity technologie, brengt de

dubbel ontspannen. Met de in de rugleuning aangebrachte koolstof-

Alphasonic III uw hele lichaam naar één niveau, waardoor een gevoel

Afmetingen liggend

179-204 x 82 x 90 x cm

vezels die als infraroodverwarming dienen, wordt de warmte optimaal

van gewichtloosheid ontstaat. In deze positie zijn uw hart, benen en

Gewicht

113 kg

verdeeld en zorgt deze voor ontspanning van uw gespannen spieren

rug op één lijn. Door de optimale gewichtsverdeling komt u dus tot een

Voltage

220-240V ~ 50/60Hz

tijdens de massage.

onmiddellijke ontspanning en een effectieve stressvermindering.

Vermogen

150 W

Duurtijd

20 minuten

De geïntegreerde 3D massage laat uw lichaam ontspannen op het

braintronics®

21 minuten

hoogste niveau. Het complexe en verfijnde massagesysteem geeft u het

Certificaten

INTELLIGENTE 3D-MASSAGETECHNOLOGIE

BESCHIKBARE KLEUREN

Wit | Kaki

Wit | Zwart

gevoel van echte massage met de menselijke hand. Voel de diepte en
efficiëntie van de massage in de Alphasonic III.
KUITKNEDINGEN & VOETREFLEXMASSAGE
Kuitknedingen en voetreflexmassage maken ook deel uit van het repertoire van de Alphasonic III. Met behulp van compressie massage,

135°

modellen door de extra functie „voetschraper“. Hier werkt de massage
extra in op de voetboog van de voet en de hiel, zodat na lang staan,
lopen of rennen uw voeten ook volledig kunnen ontspannen.

Smartphones die de NFC-functie ondersteunen,
kunnen gemakkelijk inductief worden opgeladen
met het oplaadoppervlak van de AlphaSonic III.

90 cm

De voetmassage van de Alphasonic III onderscheidt zich van andere

124 cm

worden de kuiten omringd door airbags en verwend met luchtdruk.

118°

Casada International GmbH
82 cm

142 cm

Breedte van het zitgedeelte 53 cm |
Breedte van het schoudergedeelte (binnen) 58 cm

179-204 cm
6,1&(

Obermeiers Feld 3
33104 Paderborn | Germany
www.casada.com

MASSAGESTOEL

EXTRA‘S
BRAINTRONICS ®
Braintronics® technologie synchroniseert uw hersengolven door middel van audiostimulatie. Gecombineerd met een speciaal ontwikkeld massageprogramma dat uw stressvolle lichaam in staat zal stellen om
te ontspannen. Het maakt niet uit of u wilt ontspannen, dromen of leren – alles is mogelijk.

ROLLEN

Aangename afwisseling tussen ontspanning en het loslaten van de spieren - ook
perfect geschikt voor een laatste massage, voor ontspanning en herstel van de
spieren.
KNEDEN

Huid en spieren zijn ofwel geklemd en
gekneed tussen de duim en de wijsvinger
of met beide handen. Deze massagetechniek wordt in het bijzonder gebruikt om
de spanning te verminderen.
LUCHTCOMPRESSIE

Opstijgende en terugwijkende airbags
hebben een pompbeweging die zorgt
voor natuurlijke spierreflexen. Dit is vooral
gunstig voor de kuit- en voetzone.
CARBON VERWARMING
Diep doordringende Koolstof-infraroodwarmte doet de bloedvaten uitzetten, de
bloedstroom toenemen en de spiertonus
verminderen. Bovendien heeft het een zeer
gunstig effect op de zenuwcellen, die verantwoordelijk zijn voor het melden van pijn
aan de hersenen.
KNEDEN & TAPPEN (DUBBELE ACTIE)
De technieken van kneden en tikken worden
gecombineerd om spanningen te verlichten
en tegelijkertijd de bloedcirculatie te stimuleren.
TAPPEN
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 de spanningen in de
spieren. Als het tikken wordt uitgevoerd op
longhoogte, kan dit de vrijgave verbeteren
van slijm in de longen.
VOETZOOL ROLLER
De voetmassage stimuleert de zenuwuiteinden en bepaalde organen van het lichaam,
wat de spieren ook ontspant en het lichamelijk welbehagen versterkt.
L-SHAPE
U kan een diepgaande massage van het
volledige lichaam verwachten van de nek
helemaal tot de billen.
S-LIJN
Met dit automatische programma werken
de massagekoppen zeer dicht bij uw lichaam, ze masseren het geheel tot beneden aan uw billen. De S-vormige werking is
geconstrueeot naar de natuurlijke anatomie
van de wervelkolom.
GEEN RUIMTE
Voor de ligpositie beweegt de massagestoel zich naar voren en heeft daarom heel
weinig afstand nodig tot de achterliggende
muur. Ruimtebesparend en comfortabel!
NUL ZWAARTEKRACHT GEWICHTLOOSHEID
Je zet jezelf in de positie van een astronaut
- dat “gewichtloze gevoel”.
AUTOMATISCH
22 specifiek ontwikkelde automatische
programma’s voor het hele lichaam, die
een breed scala aan verschillende massagetechnieken bieden. Daarnaast kunt u ook
de verwarmingsfunctie aanzetten, als je dat
wilt.

GEHEUGEN
Met behulp van de intelligente geheugenfunctie onthoudt de massagestoel uw favoriete massage precies en begint direct
zonder scan.
RUGGEDEELTE
Individueel aanpasbaar naar elke grootte
en massagegebied.
ARTROSE TRACTIE
Artrose Tractie bestaat uit een zachte strekkende druk. Het heeft een stimulerend effect
op het kraakbeen, wat het transport van
lichaamsvloeistoffen en absorptie van voedingsstoffen bevordert, waardoor de symptomen van artrose kunnen verlichten.
VERSTELBARE VOETSTEUN
De voetsteun kan worden verlengd, zodat
deze kan worden aangepast aan verschillende lichaamsgroottes.
VERSTELBAAR KUSSEN
Indien nodig kan het dubbele kussen worden geplaatst om de intensiteit van de neken schoudermassage te verminderen.
LIGGENDE POSITIE
De verstelbaarheid van de rugleuning en de
voetsteun draagt bij aan het persoonlijke
welzijn van de lichaamshouding.
SCHOUDER AANPASSEN
De massagekoppen kunnen naar boven of
beneden naar een geschikte positie worden
bewogen in het schoudergebied.
LUCHTINTENSITEIT
Instelbare airbag massage-intensiteit.

LUCHTGEBIED
Hele lichaamsairbag massage. Verschillende gebieden zijn individueel selecteerbaar.
RUG STRETCH ROLLEN
Gerichte stretchmassages activeren het lichaam en hebben een verkwikkende werking op het hele lichaam.
3D MASSAGE
Bij deze nieuwe techniek beweegt de
massagerobot niet alleen naar boven en
beneden, maar ook naar voren en naar
achteren.
SHIATSU
Shiatsu (vingerdruk) is een vorm van lichaamstherapie afkomstig uit Japan. De
massagetechniek bestaat uit zachte, ritmische, vergaande strekkingen en rotaties.
Het doel van Shiatsu is het stimuleren van
afzonderlijke lichaamsdelen en het mobiliseren van de spieren.
SCHOUDER GREEP
Gerichte kneedmassage in het schouder/
nekgebied - ideaal voor het verlichten van
spanningen en pijn in dit gebied.
MIDDEL STRETCH
Airbags in het onderste gedeelte van de
rug zorgen voor een zachte strekking van
het bekken, wat spanningen effectief tegen
gaat.
SPOT
De massagekoppen kunnen een bepaalde
plek masseren.

Braintronic®
Headphones
optioneel verkrijgbaar.

SNELHEID
De massagesnelheid is instelbaar.

BREEDTE
De afstand tussen de beide massagekoppen
kan worden ingesteld (smal, middelmatig
en breed).
MUZIEK
Verdere ontspanning en plezier met de muziekfunctie.
BLUETOOTH
Draadloze gegevensoverdracht.

Het menselijk brein is een complex orgaan dat bestaat uit miljoe-

Met braintronics®, een combinatie van audiostimulatie en geleide

nen kleine zenuwcellen, neuronen genaamd. Elke cel produceert

meditaties met een rustgevende massage, kunnen deze hersengolven

constant kleine elektrische impulsen. Elke gedachte, elk geluid en

gestimuleerd worden om verschillende ontspanningstoestanden in de

elke indruk, alles wordt overgebracht en gecommuniceerd door

hersenen te bereiken. Of u nu uw concentratievermogen duurzaam

die kleine elektrische impulsen. Elektriciteit is, om zo te zeggen,

wilt verbeteren, of u zich gewoon wilt ontspannen en verwennen - alles

de taal van de hersenen. De som van die impulsen kan worden

is mogelijk met een massagestoel van de Casada familie.

gedetecteerd en in kaart gebracht, bijvoorbeeld met behulp van
een EEG. In kaart gebracht op een grafiek vormt deze elektrische
activiteit een golfvormig patroon, bekend als hersengolven.

ACUPRESSUURPUNTEN
De belangrijkste acupressuurpunten op de
kuit en enkels worden gemasseerd.
REFLEXOLOGIE
Reflexologie regenereert de voetspieren en
heeft een harmoniserende werking op bijna
alle organen in uw lichaam.
VOELT ALS MENSENHANDEN
Speciaal ontworpen massagekoppen imiteren de handbeweging van een professioneel masseur. De maximale rekruimte
is 6,5 cm en de maximale rekhoek is 41
graden, zodat de mechanische handen
een effectieve massage kunnen geven om
menselijke halswervels, borstwervels en lendenwervels.
SNELSTART
Met één druk op de snelstartknoppen in uw
armleuning kunt u de belangrijkste functies
controleren.
VERWARMDE ROLLEN
De massagestoel wordt geleverd met de
meest innovatieve en comfortabele rugverwarming op de markt tot nu toe. De
walsen warmen vanzelf op en simuleren
een hot stone massage om de spieren te
verwarmen. Vergeleken met conventionele
verwarmingssystemen, biedt dit een groter
oppervlak om de warmte helemaal van je
nek toe te passen tot de achterkant van je
dijen te voelen.
STEMBEDIENING
Gebruik de stembediening om geselecteerde functies te activeren.
DRAADLOZE OPLADER
Draadloze oplaadfunctie voor NFC-mobiele telefoons.
MAGNETISCHE THERAPIE FUNCTIE
De airbags voor de linker- en rechterhandpalm hebben een unieke massagefunctie
met behulp van magnetische veldtherapie.
KUIT MASSAGE
Kneed- en drukmassagefuncties in de beenairbags zorgen ervoor dat de spanning
van de beenspieren die door langdurig
staan kan ontstaan, wordt verlicht.

ALPHASONIC III

