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BETASONIC II
MASSZÁZSFOTEL



SHIATSU 
A Shiatsu (ujjnyomás) a testterápia egy Japánban kifejlesztett for-
mája. A masszázstechnika gyengéd, ritmikus, mélyre ható nyújtá-
sokból és forgatásokból áll. A shiatsu célja, hogy serkentse a test 
bizonyos pontjait és mozgósítsa az izmokat.

2D MASSZÁZS
A 2D masszázs-mechanizmus lehetővé teszi a masszírozó fotel 
számára az Ön hátának lemérését és képes az Ön gerince egyes 
szakaszai pontos helyzetének felismerésére. 

GYÚRÁS
A GYÚRÁS során a bőrt és az izmokat hüvelykujjal és mutatóujjal 
vagy két kézzel markolásszák és gyúrják. Ezt a masszázstechnikát 
elsősorban az izommerevség lazítására használják.

ÜTÖGETÉS
A kézzel történő enyhe ütögetés elősegíti az izomzat vérellátását 
és a kötőszövetek feszesebbé tételét, egyidejűleg enyhíti az izom-
zat megfeszítettségét.

VEREGETÉS 
A VEREGETÉS során rövid ütögető mozdulatokat végeznek kézél-
lel, tenyérrel vagy ököllel. Ez serkenti a bőr vérellátását és lazítja a 
feszült izmokat. A tüdő magasságában végzett VEREGETÉS masz-
százs javítja a nyákoldást a tüdőben.

GYÚRÁS & ÜTÖGETÉS
A gyúrás és az ütögetés kombinációja. 

ARTRÓZIS HÚZÁS 
A trakció esetén egy enyhe nyújtó húzásról van szó. Ez stimulálja 
a porcokat és élénkíti a folyadék elvezetését, elősegítik a tápanya-
gok felvételét és enyhítik az artrózisos panaszokat.

GÖRGETÉS
A GÖRGETÉS az izomzat feszülésének és elernyedésének kelle-
mes váltakozása, ezért különösen nyugtató és pihentető. Ezt a 
technikát gyakran alkalmazzák a masszírozás végén az izmok el-
lazításához és kikapcsolódás gyanánt.

SZÉN HŐ
A mélyre ható karbon infravörös fűtés tágítja az ereket, megnö-
vekszik a vérellátás és csökkenti az izmok tónusát. Továbbá külön-
legesen kellemes hatással van az idegsejtekre, amelyek a fájdal-
mak az agy részére való jelentésére szolgálnak.

GUA SHA
Az enyhe nyomással történő kaparás megnyitja a felületi véredé-
nyeket és élénkíti a vérkeringést. A GuaSha-t szívesen alkalmaz-
zák akupresszúrával kombinálva annak érdekében, hogy a „Shu 
pontokon“ keresztül további ingereket váltsanak ki, amelyek hoz-
zájárulnak a panaszok enyhítéséhez.

LÉGNYOMÁS
A felemelkedő és lelappadó légpárnák egy pumpáló mozgást 
eredményeznek, ami természetes izomreflexeket kelt. Különösen 
jótékony hatású a vádli és a lábfej területén.

SL-FORM
Az emberi szövetsebészetben (Human Engineering) kipróbált, 
rendkívül hosszú „SL” formájú fordulósínes technológiának 
köszönhetően a masszázstechnika hatótávolsága 135cm. Ez-
zel az eljárással egy személyes, tetőtől talpig átmozgató, teljes 
testmasszázst kap és támogatja az „S“ alakú gerincoszlop fennt-
artásást is.

HELYTAKARÉKOS
A fekvő pozícióhoz a masszázsfotel előre megy és ezáltal csak 5 
cm faltávolságra van szüksége. Helytakarékos és kényelmes!

NEHÉZSÉGI ERŐ NÉLKÜL
Ön az űrhajósok részére kifejlesztett – „súlytalan érzés“ állapotába 
kerül.

BEÁLLÍTHATÓ PÁRNA
Szükség esetén felhelyezhető a dupla párna a tarkó- és a vállmasz-
százs intenzitásának csökkentésére. 

AUTOMATIKA
A speciálisan kifejlesztett, teljes testre ható automatikus program 
különböző masszázstechnikák széles választékát kínálja. Itt a me-
leg/fűtés funkció igény szerint bekapcsolható.

MEMÓRIA
Az intelligens Memory funkcióval az ön fotelja pontosan em-
lékszik az Ön kedvenc masszázsára és szkennelés nélkül rögtön 
elindul. A gombok segítségével (M1 & M2) lehetősége van két 
program elmentésére.

HÁTRÉSZ
Minden mérethez hozzáigazítható masszázsterület. 

VÁLLRÉSZ BEÁLLÍTÁSA
A váll területén található masszírozó fejek felfelé és lefelé moz-
gathatóak.

BEÁLLÍTHATÓ LÁBTÁMASZ
A lábtámasz is meghosszabítható és így minden testmagasság-
hoz egyénre szabottan hozzáigazítható. 

FEKVŐ POZÍCIÓ
Az állítható háttámla és lábtámasz hozzájárulnak a test kellemes 
érzetet biztosító helyzetének egyéni beállításához.

LEVEGŐ INTENZITÁSA
Az airbag masszázs intenzitása beállítható. 

LEVEGŐTERÜLET
Airbag masszázs 3 területhez (teljes test, karok és lábak, alsótest).

PONT
A masszírozó fejek punktuálisan tudnak masszírozni.

SEBESSÉG
A masszázs-sebesség beállítható.

AKUPRESSZÚRA PONTOK
Döntő akupresszúra pont masszírozása.

YOGA 
Gezielte Dehnungsmassage aktiviert Ihren Körper und hat eine 
belebende Wirkung auf den gesamten Organismus. 

BLUETOOTH
Kábel nélküli adatátvitel

MASSZÍROZÓ KEZEK ÉRZET
A speciálisan kifejlesztett masszázsfejek a masszőr kezének moz-
gását utánozzák. Legfeljebb 41 fokos szögben akár 6,5 cm távol-
ságra is ki tudnak nyúlni, és a kezekhez hasonló módon, hatéko-
nyan masszírozni tudják a nyak-, a hát- és az ágyékcsigolyákat.

SZÉLESSÉG 
A két masszírozó fej közötti távolság beállítható (szoros, közepes 
és széles).

JELLEMZŐK

BRAINTRONICS®

A braintronics Technologie audio stimuláció útján szinkronizálja az Ön agyhullámait. Speciálisan kifejlesztett masszázs programokkal kom-

binálva ellazul az stressz által megkínzott teste. Teljesen mindegy, hogy Ön ellazulni, álmodni vagy tanulni szeretne – minden lehetséges.Body&Mind 
relaxation system



48 cm –  
es kompakt ülőfelület!

55 cm –  
es belső vállszélesség!
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Mindig érdemes egy sétát tenni a BetaSonic II csodálatos funk-
ciói között. Helytakarékos és kompakt, nem spórol a sokrétű tu-
dásával. A minőség és a hosszú élettartamú anyagok megbízha-
tósága az Ön hűséges és ízléses kísérője a Casada masszázsfotel 

családból. Az áttekinthetően kialakított távirányító érthetően és 
stílusosan vezeti Önt az automata programokon keresztül és a 
BetaSonic II masszázsfotel manuálisan állítható különlegessége-
inek végtelen lehetőségeit kínálja Önnek.

Kompakt mindentudó – 

 BetaSonic II a Casadától

SHIATSU

GUA SHA

GYÚRÁS KOPOGTATÁS

MASSZÍROZÓ 
KEZEK 

GYÚRÁS  
& CSAPKODÁS

GÖRGETÉS

2D 
MASSZÁZS

LÉGNYOMÁS

CSAPKODÁS

CARBON 
MELEG



BRAINTRONICS

GYÖNYÖRŰ DIZÁJNELEMEK  
ELBŰVÖLŐEN KOMPAKT KIFEJEZÉSSEL

Casada International GmbH

Obermeiers Feld 3  
33104 Paderborn | Germany 
www.casada.comAz ülőrész szélessége 48 cm | A vállrész szélessége (belül) 55 cm

ELÉRHETŐ SZÍNKOMBINÁCIÓK:

TECHNIKAI ADATOK

Méretek álló helyzetben 76 x 110 x 143 cm

Méretek fekvő helyzetben  76 x 98 x 168 cm

Súly 92 kg

Feszültség 220-240 V ~ 50/60 Hz

Névleges teljesítmény 150 W

Üzemidő 20 perc

braintronics® 21 perc

Tanusítványok 

110 cm

76 cm 143 cm

98 cm

168 cm

118°

krém | barna

krém|narancs

szürke | fekete

Body&Mind 
relaxation system

További  
fejhallgató is  
rendelkezésre áll



Az emberi agy egy komplex szerv – számtalan idegsejtből áll, 

amiket neuronoknak is neveznek. Minden sejt folyamatosan 

apró elektronikus impulzusokat bocsát ki. Minden gondola-

tot, minden hangot és minden benyomást, mindent az apró 

elektronikus impulzusok közvetítenek; ez úgymond az agy 

nyelve. Ezen impulzusok összessége grafikusan megjelenít-

ve egy hullám formát eredményez. Ezeket a hullámokat ne-

vezzük agyhullámoknak. 

A braintronics® audiostimuláció, a vezetett meditáció és a jó-

tevő masszázs kombinációja az agyban az agyhullámok sti-

mulációján keresztül különböző nyugalmi állapotok elérését 

teszi lehetővé. Teljesen mindegy, hogy Ön tartósan jobban 

koncentrálni, pihenni vagy magát kényeztetni akarja – a Ca-

sada család masszázsfoteleivel minden lehetséges.

BODY MIND+
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