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Massagefåtölj

Santé Magic 4D

Santé Magic 4D är en massagefåtölj i premiumklassen med japansk teknologi i framkant. 
En elegant massagefåtölj utrustad med den senaste 4D Vario Motion-tekniken som ger 
massage över hela kroppen samt en specialutvecklad massage för nacke och axlar. Välj 
mellan 11 automatiska massageprogram eller skräddarsy dina egna. Med sina uppvärmda 
massagehuvuden samt värmeslingor för rygg, armar och ben får musklerna och vävnader-
na en extra uppmjukning. I denna massagefåtölj har inget lämnats åt slumpen. Helt enkelt 
en massagefåtölj med ”extra allt”.



Premium massagefåtölj med den nyutvecklade Vario Motion-tekniken som ger en helt 
unik massageupplevelse. Massagefåtöljen masserar kroppen heltäckande från nacken 
till sätesmusklerna. Uppvärmda massagehuvuden med värmeslingor bidrar till extra 
uppmjukning av muskler och vävnad. Nackmassagen är specialutvecklad för att ge 
en varsam men djupverkande massage på och runt nackmuskulaturen för en maximal 
avslappning. 

Vader och fötter får en behaglig och massage med kraftfulla luftkuddar som rör sig 
automatisk i båda riktningarna. Särskild Shiatsu rullmassage för fotsulorna med luft-
kuddemassage skapar en avslappnande fotmassage.

Santé Magic 4D är mycket användarvänlig och enkel att hantera. En snabbkontroll 
på armstödet gör att du snabbt och enkelt kan sätta igång massagen. På den tydli-
ga touchkontrollen kan du enkelt välja mellan ett flertal program som sköter massa-
gen automatiskt. Du kan även skapa och skräddarsy program utifrån egna behov och 
önskemål. Styrka och intensitet i massagen regleras med vridreglaget på armstödet 
och längden för benmassagen justeras automatiskt eller regleras efter önskemål med 
snabbknappar i armstödet.

En snygg design och slitstark broderad innerklädsel med eleganta detaljer förhöjer 
helhetsintrycket av massagefåtöljen var den än placeras. Santé Magic 4D sparar 
dessutom utrymme. Med Zero-Wall-tekniken kan massagefåtöljen placeras endast 5 
cm från väggen. 

Varje detalj i Santé Magic 4D är skapad för att ge massage med högsta perfektion 
och en helhetsupplevelse för att ge den ultimata avslappningen och 
återhämtningen. 

Kan beställas i färgerna mattsvart eller crème. 

Så nära den mänskliga handen man kan komma



Tekniska data

Strömförbrukning: 200 Watt, 60Hz, 200 V

Mått och dimensioner (L x B x H)
Upprätt: 158 x 84 x 121 cm
Liggande: 196 x 84 x 105 cm

Bruttovikt: 146 kg
Nettovikt: 122 kg
Klädsel: Konstläder
Färger:  Mattsvart, crème

Certifiering: ROHS + CE

www.massagefåtölj.se
Telefon 020-27 27 20 • info@santesweden.se

Funktioner

• 4D Vario Motion massagesystem
• LED-ljusterapi
• L-Shape för sätesmassage
• Värmefunktion i ”massagefingrar”
• Värme i rygg, armar och ben
• 11 automatiska program
• Manuell styrning med punktmassage
• Skanning av kroppslängd
• Automatisk benlängdsinställning.

Elektriskt justerbar.
• Djupverkande nackmassage
• Fotmassage med luftkuddar och rullmassage
• Styrkejustering för arm-, ben- & fotmassage
• Zero Gravity
• Inbyggda Bluetoothhögtalare

• Stretchmassage för benen
• Tapping
• Shiatsu
• Knådmassage
• Rullmassage
• Kombinationsmassage

Massagetekniker


