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HILTON III
MASSZÁZSFOTEL



KÜLÖNLEGESSÉGEK

SHIATSU
A Shiatsu (ujjnyomás) a testterápia egy Japánban kifejlesztett 
formája. Ez a masszázstechnika gyengéd, ritmikus, mélyen ható 
nyújtásokból és rotációból áll. A Shiatsunak a célja, hogy a test 
egyes pontjait stimulálja és az izomzatot mobilizálja. 

2D MASSZÁZS
A 2D masszázsmechanizmus lehetővé teszi a masszázsfotel szá-
mára az Ön hátának a méretezését és arra is képes, hogy az Ön 
gerincoszlopa szakaszainak pontos pozícióit felismerje.

GYÚRÁS
A bőrt és az izomzatot vagy a hüvelykujj és a mutató ujj között 
vagy mindkét kézzel fogja meg és gyúrja. Ezt a masszázstechnikát 
elsősorban a feszültségek oldására használják.

YOGA
A célzott nyújtó masszázs aktiválja a testét és élénkító hatással van 
az egész szervezetére.

KOPOGTATÁS
A tenyér éle, a kéz síkja vagy az ököl rövid, kopogtató mozgásokat 
fejt ki. Ezáltal támogatja a vérkeringést és lazítja a feszült izomza-
tot. Ha a kopogtatás a tüdő magasságában történik, akkor a tüdő-
ben található, letapadt váladék feloldását is javítja.

GYÚRÁS ÉS KOPOGTATÁS (DUAL ACTION)
Ennek során a gyúrás és a kopogtatás technikáit kombinálja, hogy 
egyszerre oldja a feszültségeket és javítsa a vérkeringést.

GÖRGETÉS
A görgetés egy kellemes váltakozás az izomzat feszítése és oldása 
között és emiatt különösen nyugtatóan és pihentetően hat. Ezt a 
technikát gyakran a masszázs lezárásakor, az izomzat lazítására és 
pihentetésre használják.

MELEGÍTÉS
Olyan mélyen ható és meleget sugárzó hatás, melynek során tö-
kéletesen el lehet lazulni. Ez a funkció a mélyre jutó hatékonysága 
miatt különösen jótékony az izomfeszültségekre.

LÁBGÖRGŐK
A lábmasszázs luxusa – még a lábgörgők sebessége is szabályoz-
ható.

LÉGNYOMÁS
A felfújódó és elernyedő légpárnák pumpáló mozgásként hatnak, 
amik természetes izomreflexeket váltanak ki. Különösen jótékony 
hatása van ennek a vádli- és lábrészen.

L-FORMA
Egy mélyen ható, teljes testmasszázs, a nyaktól egészen a fenékig. 

S-VONAL
Ezen automata program során elsősorban a testközeli masszázs-
fejek masszírozzák a teljes hátat egészen a fenékig. Az S formájú 
mechanikát a gerincoszlop természetes anatómiája alapján min-
tázták. 

HELYTAKARÉKOS
A fekvő helyzet elérése érdekében a masszázsfotel előre mozog, 
így csak egy nagyon kicsi faltávolságra van szükség. Helytakaré-
kos és komfortos! 

SÚLYTALANSÁG POZÍCIÓ
Ön egy, az űrhajósok számára kifejlesztett „súlytalanság érzeti” 
pozícióba kerül.

AUTOMATIKA
A 7 speciálisan kifejlesztett, teljes testre ható, automata program 
a különböző masszázs technikák széles palettáját kínálja. Ezeknél
választhatóan bekapcsolható a melegítő funkció is.

HÁT TERÜLETE
Egy egyedileg, minden testméretre használható masszázsterület.

ÁLLÍTHATÓ LÁBTÁMASZ
A lábtámaszt meg lehet hosszabbítani, így minden testméretre 
egyedileg használható.

FEKVŐ POZÍCIÓ
A hátrész és a lábrész állíthatósága a test személyre szabott, leg-
kellemesebb pozícióját teszi lehetővé.

LÉGPÁRNÁK TERÜLETEI
3 területen dolgozik a légpárnás masszázs: teljes testfelület, kezek 
és lábal, alsó testrész.

PONTSZERŰ BEÁLLÍTÁS
A masszázsfejek pontszerű beállítással tudnak masszírozni.

SEBESSÉG
A masszázs sebessége szabályozható.

SZÉLESSÉG
A masszázsfejek egymástól való távolsága szabályozható (szűk, 
közepes, széles).

AKUPRESSZÚRÁS PONTOK 
A meghatározó akupresszúra pontokat (a combon, vádlikon és a
bokán) masszírozza.

ZENE
A zene funkcióval még inkább ellazulni és élvezni a masszázst.

BLUETOOTH 
Kábel nélküli adatátvitel.

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

LEVEGŐ INTENZITÁSA
Az airbag masszázs intenzitása beállítható.

MASSZÍROZÓ KEZEK ÉRZET
A speciálisan kifejlesztett masszázsfejek a masszőr kezének mozgá-
sát utánozzák. Legfeljebb 41 fokos szögben akár 6,5 cm távolság-
ra is ki tudnak nyúlni, és a kezekhez hasonló módon, hatékonyan 
masszírozni tudják a nyak-, a hát- és az ágyékcsigolyákat.

brainwave 
stimulation system

BRAINTRONICS
A braintronics® technológia audiostimuláció segítségével szinkronizálja az Ön agyhullámait.  
Egy speciálisan kifejlesztett masszázsprogram kombinációjával pihenteti az Ön stressztől terhes szervezetét.
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(DUAL ACTION)

KOPOGTATÁS
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LÁBGÖRGŐK

LÉGNYOMÁS

SHIATSU

VÁLLA LÉGZSÁK

KAR LÉGZSÁK

LÁBAK LÉGZSÁK

LÁB LÉGZSÁK

Megnyerő, klasszikus vonalvezetésével a Hilton III a Casada masz-
százsfotel család elegáns dizájn hagyományaira épít. PU bőrből 
és kiváló minőségű szövetből álló egyedi anyagkombinációjával 
minden lakótéri környezetet kihangsúlyoz és élénkít. A stabil 
konstrukció tényleg minden testméretnek helyet ad és éppúgy a 
biztonság érzetét kelti, mint ahogy kiemelkedő komfortot kínál. 
Az áttekinthetően kialakított távirányító a bevált masszázstech-

nikák és programok érthető használhatóságát tükrözi vissza. A 
hívogatóan nagyvonalú és puha párnázat a Hilton III-at az Ön 
egészen személyes üdülőhelyévé teszi. 
Az aktuális  braintronics® applikáció a kikapcsolódás teljes egé-
szét végtelenül egyszerűvé teszi. Álmodja magát a mindenna-
pok nyugtalanságából a jövőbe és hagyja a testét és a szellemét 
ellazulni.

A kikapcsolódás következő generációja  – 

Hilton III a Casadától

Extra széles 53 cm  
eülőrésszel!

A vállrész szélessége 
(belül) 60 cm!



MODERN KLASSZIKUS MEGBÍZHATÓ FUNKCIONALITÁSSAL

brainwave 
stimulation system

Az ülőrész 
szélessége  53 cm | A vállrész 

szélessége (belül)  60 cm

Az ülőrész szélessége  53 cm | A vállrész szélessége (belül)  60 cm

Szürke

ELÉRHETŐ SZÍNKOMBINÁCIÓK

Barna

TECHNIKAI ADATOK

Méretek álló helyzetben  80 x 116 x 140 cm

Méretek fekvő helyzetben  80 x 88 x 173 cm

Súly 86 kg

Feszültség 220-240 V ~ 50/60 Hz

Névleges teljesítmény  max. 230 W

Üzemidő  15 perc

braintronics® 21 perc

Tanusítványok 

További fejhallgató
is rendelkezésre  
áll

BRAINTRONICS

116 cm

80 cm 140 cm

88 cm

173 cm

Casada International GmbH

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



BODY MIND+

Az emberi agy egy komplex szerv – számtalan idegsejtből 

áll, amiket neuronoknak is neveznek. Minden sejt folyama-

tosan apró elektronikus impulzusokat bocsát ki. Minden 

gondolatot, minden hangot és minden benyomást, min-

dent az apró elektronikus impulzusok közvetítenek; ez úgy-

mond az agy nyelve. Ezen impulzusok összessége grafiku-

san megjelenítve egy hullám formát eredményez. Ezeket a 

hullámokat nevezzük agyhullámoknak. 

A braintronics® audiostimuláció, a vezetett meditáció és a 

jótevő masszázs kombinációja az agyban az agyhullámok 

stimulációján keresztül különböző nyugalmi állapotok el-

érését teszi lehetővé. Teljesen mindegy, hogy Ön tartósan 

jobban koncentrálni, pihenni vagy magát kényeztetni akar-

ja – a Casada család masszázsfoteleivel minden lehetséges.
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