AIMO massagefunktion.
Vi har eksklusivt udviklet en teknologi, kaldet ”AOMI Massage
funktion”, som kombinerer de to oprindelige massageformer luftpuder og ruller – er baseret på præcise beregninger, hvilket
giver et mere effektivt resultat. Når du således først har sat dig,
kan du opleve den hidtil usete synkrone kombination af luftpude-,
æltnings- og bankningsmassage.

Luftpude massagefunktion.
Luftpude massage vil give dig den perfekte afslapning af trætte
muskler, inklusiv lænden, ballerne, lårene og læggene. Alle
områder bliver behageligt masserede. Denne fremragende
behandling vil få dig til at føle, at du svæver på en sky og få dig til
at synes at hver gang du bliver masseret er det som en
afslappende rejse.

Intens massage
Vores pionerudviklede DP massageruller kan til fulde bruge de
håndmassage-teknikker som virkelig kan give dig en intens
massage.
Uanset om der bruges æltnings-, banknings- eller
fingerpresteknikker, giver vi dig optimal tilfredshed.
Vi inspirerer til afslapning indefra og ud og giver dig en behagelig
og afslappende følelse i kroppen.

3D luftpudemassage på læggene
Vores 3D luftpudemassage på læggene består af i alt 10 nøje
placerede luftpuder. To luftpuder på hver side af læggen, som
bevæger sig lidt som en låge der åbner og lukker, samtidig med,
at luftpuden på bagsiden trykker, lindrer trætheden i dine lægge.
Det føles som den perfekte massage i tre dimensioner.

Syv automatiske programmer
Vi har udviklet syv forskellige, automatiske massageprogrammer. Disse
programmer giver dig mulighed for at lade din krop få den aller rareste
oplevelse hver eneste dag i ugen.

Automatisk detektion af akkupunkturpunkter
Når du har sat dig tilrette i stolen, vil rullerne foretage en scanning af
din krop og finde de bedste akkupunkturpunkter. På den måde kan
rullerne koncentrere indsatsen i området mellem nakken og lænden og
give dig en forløsende og behagelig massage.
Denne funktion gør, at vi kan give en individuel massage, som passer til
lige præcis din krop og dine behov.

Størrelse
Oprejst: L: 95 cm x W: 75cm x H: 120 cm
Udslået: L: 180 cm x W: 75cm x H: 67 cm
Pakket
L: 117cm x W: 79 cm x H: 77,5 cm
Vægt
(Net.) 76 kg, (Brutto) 88,3 kg
Spænding
220V-240V/50Hz-60 Hz, 110V/60 Hz
Strømforbrug
220V : 110 W – 170 W
110V : 170 W – 200 W
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