
Witt
Premium Smart 3D

massagestol



HUVUD

Huvudstödet kan anpassas fritt 
upp och ned.

FÖTTER

To grupper massageruller
masserer tæer, svang og hæl.

Den 137 cm långa L-formade kurvan ger dig den 
mest avslappnande massageställningen och 
masserar dig från nacke till lår. Den ergonomiska 
designen säkerställer att ryggraden hålls i rätt 
S-form, medan inbyggda massagekulor realistiskt 
simulerar en massörs händer.

ARMSTÖD

Kontrollpanel med kortkommando.

Luftkudde för handmassage utrustad 
med konvext punktmassagebälte och 
magnetterapifunktion.

RYGG

40 °C - 50 °C långvågig infraröd 
strålningsvärme via kolfibervär-
meelement.    
Justerbar hypotermitemperatur 
med tre inställningar.

Witt Premium Smart 3D-massagestolens funk-
tioner är baserade på biomekanik, ergonomi och 
egenskaperna hos det mänskliga skelettet.

Funktioner som Zero Power och stretchmassage 
ger dig den fulländade massageupplevelsen i ditt 
eget hem.

Intelligent massage är bra för hälsan

ÖVERARM · 4

Fyra luftkuddar
varav en med ventil,

masserar överarmen.

UNDERARM · 8

Åtta luftkuddar,
varav en med ventil,

masserar underarmen.

LUFTTRYCKSMAS-

SAGE

Hela 60 luftkuddar och två 
luftpumpar ger dig en full 
kroppsmassage.

Lufttrycksintensiteten kan 
justeras fritt och Paus- och 
Relax-inställningen kan 
regleras från kontrollpanelen 
eller med röstigenkänning.

UNDERBEN · 22

22 luftkuddar,
varav 4 med ventiler,

masserar underbenen.

SÄTE · 4

Fyra luftkuddar, 
varav två med ventiler,

masserar sätesmusklerna.

FÖTTER · 18

18 luftkuddar,’
varav 4 med ventiler,

masserar fötterna.

BLUETOOTH-
HÖGTALARE

KONTROLL-
PANEL

RYGG OCH HÖFT

137 cm intelligent 
massagemodul. 

LÄNDRYGG

Fyra luftkuddar, varav två med 
ventiler, masserar midjan.

SL-form



Massagestolen lutas i en vinkel 
på 118°, så att lår och 
underben placeras 
högre än hjärtat, kroppens vikt fördelas 
jämnt, vilket ger en känsla av viktlöshet. 
Trycket avlägsnas från ryggraden, så att du 
uppnår djup avkoppling.

AUTOMATISK KROPPSTYPIGENKÄNNING
När en person lägger sig i stolen, kan intelligent teknik 
automatiskt avläsa kroppens längd, storlek och form och 
justera sig själv därefter, så att kroppens 
massage- och akupressurpunkter behandlas korrekt, 
precis som en professionell massör skulle ha gjort. 

ANPASSA DIN MASSAGE SOM DU VILL
En mängd anpassningsalternativ ger dig fullständig kontroll över din massage.
Förutom att anpassa sig till kroppsstorlek och form, kan du justera massagehastigheten (1-5) och 
intensiteten (1-3) och även komma ihåg ditt personliga favoritmassageprogram. 

RÖSTSTYRNING
Inbyggd intelligent röstigenkänning ger dig handsfree kontroll.

3 MEMORY-PROGRAM
Witt Premium Smart 3D-massagestol 
minns dina favoritprogram och din kropp,
så du genast kan få din favoritmassage,
så fort du lägger dig i stolen. 

WAIST TWISTING-FUNKTION
Vänster och höger massagekudde masserar 
ländryggen, vilket löser upp låsta och spända muskler. 

Automatisk intelligent kroppstypigenkänning

8 förinställda automatiska massageprogram:

RYGG + 
LÄNDRYGG

NACKE + 
AXLAR

STRETCH HELA KROPPEN AVSLAPPNAN-
DE MASSAGE

KOMFORTABEL 
MASSAGE

FULLT LUFT-
TRYCK

SNABBMAS-
SAGE

LED-LJUS

IONISERING

Zero gravity
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Witt A/S • Gødstrup Søvej 9 • 7400 Herning • Denmark • info@wittsverige.se • www.wittsverige.se 

Produktspecifikationer

Modell: Witt Premium Smart 3D massagestol Nominell spänning: 220-240 V~

Effekt:  220 W Nominell frekvens: 50 Hz

Vikt: netto 138 kg / brutto 156 kg Säkerhetsklass: S1

Ljudnivå: ≤ 55dB(A) Lufttryck: 0,025-0,030 MPa

Standby-förbrukning: 0,1-1 W Koncentration av negativa joner:  Maks: 240000 / cm3
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