
InfraRoşu Medical
Incandescent
PAR38 IR 150W E27 230V Red 1CT

Lămpile cu infraroşu de la Philips pentru utilizare în îngrijirea sănătăţii
şi îngrijire corporală sunt proiectate pentru tratarea durerilor
musculare statornicite şi leziunilor sportive. Aceste lămpi reflectoare
cu incandescenţă sunt o soluţie excelentă pentru asigurarea
tratamentului localizat în vederea calmării durerii musculare. Acestea
pot fi folosite şi în tratarea durerilor reumatice. De asemenea, s-a
demonstrat că această formă de terapie prin căldură accelerează
vindecarea diferitelor tipuri de leziuni, precum leziunile sportive şi
rănile neinfectate, în multe cazuri asigurând o calmare rapidă şi
eficientă a durerii. Avantajele acestei forme de terapie prin căldură se
bazează pe îmbunătăţirea locală a circulaţiei sângelui în piele, cauzată
de efectul vasodilatator. Rezultatul este o viteză sporită de
transportare a metaboliţilor şi a altor compuşi biochimici esenţiali. Pot
exista avantaje suplimentare prin penetrarea mai profundă a căldurii,
care oferă un efect blând, plăcut de încălzire.

Catalog de date

• caracteristici generale
Soclu E27
Bec PAR38 [PAR 4.75 inch/121mm]
Material bec Sticlă Dură
Geam bec Roşu
Poziție de funcționare any [Orice sau Universal (U)]
Aplicaţie principală Infrared Health
Durată de viață
nominală

300 hr

Durată de viaţă
nominală (ore)

300 hr

• caracteristici electrice
Putere lampă 150 W
Tensiune 230 V
Reglarea intensității
luminoas

Da

• dimensiuni produs
Lungime totală C 136 (max) mm

Lungime totală Rim
C1

124 (max) mm

Diametru D 121 mm

• Informatii produs
Cod comanda 128874 15
Cod produs 871150012887415
Denumire produs PAR38 IR 150W E27 230V Red 1CT
Produs - Denumire
comanda

PAR38 IR 150W E27 230V Red
1CT/12

Bucati per pachet 1
Configuratie Impa-
chetare

12

Pachete per box 12
Cod de bare per
produs (EAN1)

8711500128874

Cod de bare per box
(EAN3)

8727900207347

Cod logistic - 12NC 923806644210
Masa neta per bucata 308.000 gr
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PAR38 IR 150W E27 230V Red 1CT
Product C (Min) C (Norm) C (Max) C1 (Min) C1 (Norm) C1 (Max) D (Min) D (Norm) D (Max)

PAR38 IR 150W E27 230V Red - - 136 - - 124 - 121 -
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