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mPulse® Discover 3 in 1®teljes spektrumú infraszauna

www.sunlighten.hu

Szélessége: 180 cm Mélysége: 180 cm
Magassága: 200 cm (az 5 cm-es lábakat beleszámítva)
Belső mérete:
Szélessége:  165 cm Mélysége:  164 cm
Magassága:  181 cm
Pad: szélessége 164 cm mélysége: 55 cm magassága: 51 cm
Sugárzók: 12 távoli, 11 közepes, 7 közeli
Súly: Hársfa: 394 kg.; Eukaliptusz: 439 kg;
Eukaliptusz/cédrus: 413 kg.
Elérhető:

hárs eukaliptusz eukaliptusz (belső)/cédrus (külső)

200 cm

Tető panel: 180 cm széles x 180 cm mély x 7 cm magas
Padló panel: 180 cm széles x 180 cm mély x 7 cm magas
Első fal: 176 cm széles x 183 cm magas x 7 cm mély
Hátsó fal: 173 cm széles x 183 cm magas x 7 cm mély 
Jobb oldali fal: 176 cm széles x 183 cm magas x 7 cm mély
Bal oldali fal: 173 cm széles x 183 cm magas x 7 cm mély
Üvegajtó: 71 cm széles x 174 cm magas x 8 mm mély
Oldalsó üveg: 71 cm széles x 174 cm magas x 8 mm mély
1. Pad: 165 cm széles x 55 cm magas x 15 cm magas
2. Pad: 164 cm széles x 55 cm magas x 15 cm magas

PANELEK ÖSSZESZERELVE ELEKTROMOSSÁG

CSOMAGOLÁSI MÉRET
Padló/tető/hardver/pad:
192 cm széles x 33 cm mély x 192 cm magas.

Első és hátsó falak:
190 cm széles x 27 cm mély x 200 cm magas.

Jobb és bal oldalfalak:
186 cm széles x 24 cm mély x 200 cm magas.

ELHELYEZÉSI SZEMPONTOK
A nagy panelméretek miatt fontos, hogy a szauna
tervezett helyére vezető útvonalon az ajtókon és az
oda vezető folyosókon elegendő hely legyen a szauna
elemeinek beviteléhez. Kérjük, vásárlás előtt mérje
meg a szükséges ajtókat és folyosókat.

• Távoli, közeli és közepes SoloCarbon® infravörös fűtőberendezések, 
99%-os hatékonysággal

• 7 wellness program karnyújtásnyira
•  Android-alapú 10,1 hüvelykes táblagép intelligens funkciókkal
• Színes fényterápia: gyógyítás fényekkel és színekkel
•  A.R.T. akusztikus rezgésterápia (opcionális kiegészítő)

•  Hársfa, Eukaliptusz és Eukaliptusz/Cédrus (eukaliptusz külső,
cédrus belső) színekben kapható

230V 50 Hz 4200W 18,04A

Kimeneti specifikáció:
Dedikált aljzat szükséges.
3 méter hosszú vezeték amely a padló panel 
bal hátuljáról jön ki.



Tekintse meg szaunáinkat saját terében.
Olvassa be a megfelelő QR-kódot, hogy megtapasztalhassa a szaunavizualizálót mobiltelefonján.

1 LÉPÉS: 2 LÉPÉS: 3 LÉPÉS:

Nyissa meg a kamerát  
your mobile device.*

Olvasson be a
kiválasztott modell 
QR-kódját, hogy 
megjelenítse a
szaunánkat a
megjelenítse a

Kövesse az utasításokat 
a bekapcsoláshoz, majd
helyezze el a szaunát az 
otthonában.*Technikai követelmények:

iOS 11 és újabb verzió
vagy Android 8 vagy újabb.

A legjobb eredmény érdekében ügyeljen arra,
hogy jól megvilágított helyiségben legyen. A szauna
megfelelő pozícionáláshoz érintse meg a képen megjelenő szaunát.

Közelítés
Távolítás

Forgatás

mPulse Discover 3 in 1®  Infraszauna
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