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Disponibile 
în plus căști

BRAINTRONICS

CLASICUL MODERN CU O FUNCȚIONALITATE DE ÎNCREDERE! 
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KNEAD & TAP  
(ACȚIUNE DUALĂ)

CIOCĂNIRE

FRĂMÂNTARERULARE 

ÎNCĂLZIRE 

ROLĂ TALPĂ 

COMPRESIA 
AERULUI 

SHIATSU

AIRBAG DE UMĂR

AIRBAGURI DE ANTEBRAȚ

AIRBAGURI PICIOAREÇ

AIRBAGURI TĂLPI

Hilton III  continuă tradiția eleganței familiei de fotolii de masaj 
Casada – unul clasic sofisticat! Cu amestecul său de material individual 
din piele și material textil de calitate superioară, înfrumusețează și în-
suflețește orice living. Datorită construcției sale solide și spațioase, perne 
moi de șezut, Hilton III oferă spațiu destul pentru corpurile de toate taliile 
și transmite un sentiment de siguranță și confort excelent. Telecomanda 
frumos aranjată și ușor de utilizat afișează tehnicile de masaj încercate 

și testate și programele automate și reflectă în general ușurința cu care 
se folosește. Hilton III vă invită să experimentați raiul dvs. personal al 
odihnei. 

Noua aplicație braintronics® face relaxarea holistică mai ușoară și mai 
accesibilă ca niciodată. Visați, faceți o pauză de la agitația cotidiană și 
permiteți corpului și minții să se relaxeze. 

Următoarea generație de relaxare  – 

Hilton III de la  Casada

Zonă de șezut supli-
mentară de 53 cm! 

Spațiu pentru umeri (intern) 
mai larg cu 60 cm!   

Casada International GmbH

Obermeiers Feld 3  
33104 Paderborn | Germany 
www.casada.comLățimea suprafeței de ședere  53 cm!  | Lățimea zonei umerilor (interior) 60 cm! 
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CULORI DISPONIBILE 

maro

DATE TEHNICE

Măsuri vertical 80 x 116 x 140 cm

Măsuri orizontal 80 x 88 x 173 cm

Greutate 86 kg

Tensiune 220-240 V ~ 50/60 Hz

Capacitate nominală max. 230 W

Durata standard de desfășurare 15 minute

braintronics® 21 minute

Certificate 

116 cm

80 cm 140 cm

88 cm

173 cm



CORP MINTE+

SPECIALITĂȚI

SHIATSU
Shiatsu (presiune cu degetele) este o formă de terapie a corpului 
care își are originea în Japonia. Tehnica de masaj constă în întinderi 
și rotații ritmice, ușoare, care au un efect puternic. Scopul Shiatsu 
este de a stimula părți precise ale corpului și de a mobiliza mușchii.    

MASAJ 2D 
Mecanismul inteligent de masaj 2D permite fotoliul de masaj să 
măsoare spatele dvs. pentru a determina o poziție mai exactă a 
secțiunilor coloanei vertebrale.  

KNEADING (FRĂMÂNTARE) 
Pielea și mușchii sunt fie strânși și frământați între degetul mare și 
arătător, fie cu ambele mâini. Această tehnică de masaj este folo-
sită în mod deosebit pentru a atenua tensiunea. 

YOGA
Masajele de întindere vizate activează corpul și au un efect revi-
gorant asupra întregului corp. 

TAPPING (CIOCĂNIRE) 
Mișcări scurte de ciocănire sunt efectuate cu marginea mâinii, 
palma sau pumnul. Acestea promovează circulația sângelui în 
piele și calmează mușchi tensionați. Dacă tappingul este efectu-
at la nivelul plămânului, aceasta poate îmbunătăți eliberarea de 
mucus din plămân.

KNEAD&TAP (ACȚIUNE DUALĂ) 
Tehnicile de frământare și ciocănite sunt combinate pentru a eli-
bera tensiunea și stimulează circulația sângelui în același timp.

RULARE
Alternare plăcută între relaxarea și eliberarea mușchilor – de ase-
menea se potrivește perfect pentru un masaj final, pentru relaxa-
rea și recuperarea mușchilor.

ÎNCĂLZIRE 
Un efect de pătrundere în adâncime și radiere de căldură în care 
o persoană se poate relaxa perfect. Această funcție este benefică 
în special pentru tensiunea musculară datorită efectului de atin-
gere în adâncime. 

ROLĂ TALPĂ 
Masaj de picioare de lux – chiar și viteza rolelor pentru picioare 
poate fi reglată.

COMPRESIA AERULUI 
Airbag-urile de ridicare și coborâre au o mișcare de pompare care 
produce reflexe musculare naturale. Acestea sunt benefice în spe-
cial pentru zona gambei și piciorului.

FORMĂ ÎN L 
Vă puteți aștepta la un masaj profund al întregului corp de la gât 
la fese. 

LINIA S 
Cu acest program automat capetele de masaj lucrează foarte 
aproape de corpul dvs., masează tot spatele până jos la fese. Me-
canismul în formă de S este construit după anatomia naturală a 
coloanei vertebrale. 

SPAȚIU ZERO 
Pentru poziția culcat fotoliul de masaj se mută înainte și de aceea 
este nevoie de o distanță foarte mică la peretele din spate. Econo-
misește spațiu și este confortabil! 

GRAVITATE ZERO 
Vă puneți în poziția unui astronaut – acel ”sentiment fără greu-
tate”.

AUTOMAT 
7 programe automate specific dezvoltate pentru întregul corp, 
care oferă o gamă largă de diferite tehnici de masaj. Pe lângă 
acestea puteți să porniți și funcția de încălzire, dacă doriți. 

ZONA SPATELUI 
Un spațiu de masaj individual aplicabil oricărei talii. 

SUPORT DE PICIOARE REGLABIL 
Suportul de picioare poate fi extins până la 15cm, astfel este 
adaptabil diferitelor talii de corp. 

POZIȚIE CULCAT 
Reglabilitatea spătarului și suportului de picioare contribuie la 
starea de bine personală a poziției corpului.

ZONA DE AER 
Trei moduri de presiune a aerului (întreg corpul, braț și picior/par-
tea inferioară a corpului). 

LOC ANUME 
Capetele de masaj pot masa un loc anume. 

VITEZĂ 
Viteza masajului este reglabilă.

LĂȚIME 
Distanța dintre ambele capetele de masaj poate fi fixată (îngust, 
mediu și larg).

PUNCTE DE ACUPRESURĂ  
Puncte cheie de acupresură sunt masate. 

MUZICĂ 
Mai multă relaxare și distracție cu funcția muzică. 

BLUETOOTH 
Transmisie de date wireless.

SUPORTURI PICIOARE REGLABILE
BSuporturile pentru picioare pot fi prelungite și de aceea se potri-
vesc la fiecare dimensiune a corpului în mod individual. 

INTENSITATEA AERULUI
Intensitatea masajului cu airbag este reglabilă.

SENZAȚIA MASAJULUI MANUAL 
Capetele de masaj special dezvoltate imită mișcarea mâinilor ma-
seurului. Puteți să le reglați până la un unghi de secțiune de 41 de 
grade până la 6,5 cm și puteți masa efectiv ca și cu mâinile gâtul, 
pieptul și coloana vertebrală lombară. 
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BRAINTRONICS
Tehnologia braintronics® sincronizează undele dvs. cerebrale cu stimularea audio. 
Combinate cu un program de masaj special dezvoltat pentru a elibera stresul din corpul dvs. va putea să vă relaxeze. 

Creierul uman este un organ complex care se compune din 

milioane de celule nervoase mici, numite neuroni. Fiecare 

celulă produce în mod constant impulsuri electrice foarte 

mici. Fiecare gând, fiecare sunet și fiecare impresie, totul 

este transmis și comunicat de acele impulsuri electrice mici. 

Electricitatea este, să zicem, limbajul creierului. Suma ace-

lor impulsuri poate fi detectată și transpusă în diagrame, de 

exemplu utilizând un EEG. Transpusă pe un grafic această 

activitate electrică formează un fel de model asemănător 

cu undele, cunoscute ca și unde cerebrale. 

Cu braintronics®, combinând stimularea audio și meditații-

le ghidate cu un masaj calmant, aceste unde cerebrale pot 

fi stimulate pentru a atinge diferite stări de relaxare în cre-

ier. Dacă doriți să vă sporiți concentrarea în mod susținut, 

sau doar să vă relaxați și să vă răsfățați – totul este posibil 

cu un fotoliu de masaj de la familia Casada. 

HILTON III

10:30 AM
100%

SUNET PUR AUTODEZVOLTARE
ELIBERAREREGENERAREGESTIONAREA STRESULUI


