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WIDTH�ADJUSTABLE

5�LEVELS�OF�MASSAGE�
SPEED�ADJUSTABLE

3�LEVELS�OF�AIR�PRESSURE�
INTENSITY�ADJUSTABLE
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12 KINDS OF 
AUTOMATIC MASSAGE PROGRAMS

BACK�AND�
WAIST�MASSAGE

TRACTION�MASSAGE PROTECTION�OF�
VERTEBRAL�MASSAGE

RELAXING�MASSAGE SHOULDER�AND�
NECK�MASSAGE

COMFORTABLE�MASSAGE

FULL-BODY�MASSAGE

STRETCHING�MUSCLES�AND
ACTIVATING�COLLATERALS

FATIGUE�RECOVERY BEAUTIFUL�
BUTTOCK�SHAPING

SOOTHING�SLEEP

FULL�AIR�PRESSURE

HAVE A COMFORTABLE�
LIFESTYLE

Spot And Local Massage

Full-body Massage 

Lower Body Massage

HUVUD

Huvudstödet kan anpassas fritt 
upp och ned.

FÖTTER

Två grupper av massagerullar 
masserar tår, hålfot och häl.

Den 135 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.

Avlastar ryggen och lindrar 
ömma muskler.

RYGG

40 °C - 50 °C långvågig 
infraröd strålningsvärme via 
kolfibervärmeelement.    

Justerbar hypotermitemperatur med 
tre inställningar.
Ryggvärme kan avhjälpa olika 
ryggsmärtor.

40 °C - 50 °C långvågig infraröd 
strålning värmer på djupet.
Muskler, leder och senor värms upp 
på ett mjukt och behagligt sätt, och 
huden skadas inte.

En våglängd på 9,4 mikron, 
motsvarande kroppstemperaturen, 
gör att energin absorberas av kroppen 
och stimulerar celler och vävnader.       

AXLAR

Automatisk registrering av 
axelbredd och placering.

Witt Classic Smart Comfort-massagestolens 
funktioner 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.

LUFTTRYCKSMASSAGE

Hela 24 luftkuddar ger dig en 
full kroppsmassage.

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

UNDERBEN · 4

4 luftkuddar,
varav 1 med ventil,

masserar underbenen.

FÖTTER · 8

8 luftkuddar,
varav en med ventil,

masserar fötterna.

BLUETOOTH-
HÖGTALARE

SL-form

USB
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“S+L”�SHAPE�LONG�RAIL

03 04

The extra-long "S+L" space curved track technology developed in combination with 

ergonomics has a massage distance of about 135cm, enabling you to enjoy massage 

from neck to thigh, which helps maintain the "S" shape of human spine and relax the spine

S MODEL
The depth of the curvature of the spine

L MODEL
Massage from neck to buttocks

135CM
Super long massage track

“S+L”�SHAPE�LONG�RAIL

03 04

The extra-long "S+L" space curved track technology developed in combination with 

ergonomics has a massage distance of about 135cm, enabling you to enjoy massage 

from neck to thigh, which helps maintain the "S" shape of human spine and relax the spine

S MODEL
The depth of the curvature of the spine

L MODEL
Massage from neck to buttocks

135CM
Super long massage track

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 AXELREGISTRERING
När en person lägger sig i stolen, kommer intelligent teknik automatiskt att registrera axlarnas 
position och avstånd, så att kroppens massage- och akupressurpunkter behandlas korrekt. 

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.

Automatisk registrering av axelposition.

12 förinställda automatiska massageprogram:

RYG+
LÆND

NACKE + AXLAR SKONSAM FÖR 
RYGGEN

HELA KROPPEN STRETCH AVSLAPPNANDE 
MASSAGE

KOMFORTABEL 
MASSAGE

ENDAST LUFTKUD-
DAR

FÖRFRISKANDE 
MASSAGE

LÅR OCH SÄTE-
SMUSKLER

LUGNANDE MAS-
SAGE

MUSKELLINDRING

KONTROLL-
PANEL

LED-LYS

Fotstöden justeras oberoende av resten av 
stolen genom att skjutas fram eller dras tillbaka 
med fötterna.
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Witt A/S • Gødstrup Søvej 9 • 7400 Herning • Denmark • info@wittsverige.se • www.wittsverige.se 

Produktspecifikationer

Modell: Witt Classic Smart Comfort massagestol Nominell spänning: 220-240 V~

Effekt:  220 W Nominell frekvens: 50 Hz

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

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

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

id for one year


