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Panasonic EP-MA70 HotStone



EXKLUSIV JUNETSUMASSAGE
Det japanska ordet ”Junetsu” betyder ”knåda 
målmedvetet”. Massagetekniken som används av 
professionella massörer baserar sig på snabba, 
cirklande tumrörelser. Med Junetsumassage kan man 
på några få sekunder lösa djupt sittande spänningar. 

AUTOMATISK KROPPSSKANNING

 MASSAGETEKNIKER

En riktig massagefåtölj måste ta hänsyn till 
ryggradens längd, böjning och sträckning. Panasonic 
EP-MA70 HotStone arbetar med ett nät av sensorer 
som mäter ryggens och skuldrornas position före 
varje massage. Detta ger en individuell massage.

VÄRMANDE MASSAGEHUVUD

Panasonic EP-MA70 HotStone är utrustad med värmeslingor i 
massagehuvudena som snabbt mjukar upp dina muskler. Härvid överförs 
värmen till ryggen och  tränger in i muskulaturen. Tillsammans med 
massagen stimuleras blodcirkulationen och löser upp muskelspänningar. 

Mästarfåtöljen med professionell massage
Massage hör till de äldsta terapiformerna som vi människor använder oss av. Med Panasonic 
EP-MA70 HotStone unnar man sig en personlig professionell massör. Den ger gränslös 
avslappning och efter massagen kan den omvandlas till en luxuös vilofåtölj.



6 automatiska program  
+ Uppfriskande massage
+ Djupgående massage med Junetsu
+ Shiatsu - fingertrycksmassage
+ Höftmassage
+ Nack/skulder-massage
+ Ländryggsmassage

Manuell styrning 

Massagefåtölj och bekväm sittfåtölj i ett  
Panasonic EP-MA70 HotStone kan även 
användas som bekväm vardagsrumsfåtölj 
t.ex. för att läsa. Vrid runt benstöden och 
massageenheten försvinner in i fåtöljen och 
blir en snygg designmöbel.

Välgörande helskroppsmassage

● Massage av hela ryggen
inklusive skuldror och nacke

● Luftkuddemassage av höfter,
lår, vader och fötter, axlar och
armar,

● Stretch  av bröst, rygg, höfter
och ben

Med Panasonic Sensei Professional 
kan du även fokuserat massera de 
enskilda punkterna på kroppen med 
en den massageteknik du själv väljer. 

● Professionell massagebehandling av hela kroppen inklusive armar

● Avslappning och snabb återhämtning av muskler och leder
● Stimulering av akupressurpunkter för förbättring av energiflödet
● Förbättring av kroppens blodcirkulation

● Ökat välbefinnande

Detta erbjuder Panasonic EP-MA70 HotStone 

MÅNGA OLIKA MASSAGEMÖJLIGHETER

 FÖRVANDLINGSBAR SOM PASSAR I ALLA MILJÖER

+ Benmassage med luftkuddar
+ Stretchmassage för bröst, höfter och ben
+ Massage för underarmar och axlar
+ Zonterapimassage för fotsulor
+ 3D-massage - styrkesjustering
+ Placering av massagerobot



FÖR ALLA 
KROPPSLÄNGDER

För att passa alla kroppslängder 
och kroppstyper kan du sträcka ut 

benmassagen till önskad längd.

AUTO RECLINING 

Ryggstödet sänks och benmassgen 
höjs automatiskt med en 
knapptryckning. Du kan självklart 
också välja den mest bekväma 

positionen som passar dig.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Panasonic EP-MA70 HotStone

Panasonic Sensei 
Professional, crème

MASSAGEINSTÄLLNINGAR

Ryggmassage 1.638 cm²  

Massageområde i cm H: 78; B: 21; D: 10

6 automatiska program Shiatsu, djupmassage, Refresh, höfttöjning, nacke/skuldror, korsryggen 

Massagetekniker Junetsu, Shiatsu, svensk massage, knådning, slagmassage, rullmassage

5 manuella program Nacken, skuldrorna, ryggens mittdel, korsryggen, hela ryggen

Antal massagevariationer 108

SPECIELLA DETALJER

Antal användarspecifika 3

Inställning av massageintensiteten 4
Indikering av resterande massagetid 4
Automatisk kropps-scan 4
Ryggstödets lutning 4 (upp till 170°)  

Manuell manövrering 4 (med alternativ engelsk röstuppmaning)

Rullar för enkel transport 4

ALLMÄNNA DATA

Nätspänning AC 230 V; 50 Hz

Effektförbrukning 120 W (uppvärmbara massagehuvud: 23 W (beredskapsläge: 0 W)

Vikt 87 kg

Maximal användarvikt 120 kg

Mått upprätt (H x B x D) 115 x 95 x 122 cm

Mått tillbakalutad (H x B x D) 66 x 95 x 202 cm

Överdragsfärger Creme, svart

Överdragsmaterial Textilläder

Auktoriserad återförsäljare:

Santé Sweden AB • Telefon: 020- 27 27 20 • E-post: info@santesweden.se

Panasonic Sensei 
Professional, svart


