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TITAN
AGYHULLÁM SZINKRONIZÁLÓ GERINCTERÁPIÁS 

MASSZÁZSRENDSZER



Az emberi agy egy komplex szerv – 
számtalan idegsejtből áll, amiket 
neuronoknak is neveznek. Minden 
sejt folyamatosan apró elektro-
nikus impulzusokat bocsát ki. 
Minden gondolatot,  minden 
hangot és minden benyomást, 
mindent az apró elektro-nikus 
impulzusok köz vetítenek;  ez 
úgymond az agy nyelve. 
Ezen impulzusok összessége 
grafikusan megjelenítve egy 
hullám formát eredményez. Ezeket 
a hullámokat nevezzük agyhullá-
moknak. 

A braintronics audiostimuláció,  a 
veze-tett meditáció és a jótevő 
masszázs kombinációja az agyban 
az agyhullámok szinkronizációján 
keresztül különböző nyugalmi 
állapotok elérését teszi lehetővé. 
Te l j e s e n  m i n d e g y,  h o g y  Ö n 
tartósan jobban koncentrálni, 
pihenni vagy magát kényeztetni 
akarja – a Casada család masszázs-
foteleivel minden lehetséges. 

INTELLIGENS TEST SZKENNELÉS

Többtényezős beállítási rendszert és intelligens algoritmust 

használnak, hogy átfogóbb elemzést biztosítsanak. 

Több rögzített számlálási jel, gyorsabb válaszok és 

pontosabb ellenőrzés a test átvizsgálásakor és a masszázs 

technikák szabályozásakor.

KETTŐS MECHANIZMUS

A speciális 2D masszázsrobot a 3D masszázsrobottal 

kombinálva szinkronizált masszázst nyújt, amely hasonló 

ahhoz, mintha egyszerre négy kézzel masszíroznák.

RUGALMAS PÁLYA

A hosszú masszázsút miatt a rugalmas pálya boltív alakúvá 

nyílhat, hogy megemelje a hátát. Ebben a hídtartásban 

valóban eléri a thai nyújtó masszázs élményét.

ÁLLÍTHATÓ LÉGNYOMÁS INTENZITÁS

Teljes lazítás a válltól a lábujjakig. Összesen 38 légzsák 

állítható légnyomás intenzitással.

KETTŐS MELEGÍTŐ FUNKCIÓ

A grafén a legújabb, legerősebb, legvékonyabb, leginkább 

vezetőképes anyag, amely 100% szént tartalmaz. 

Hővezetőként meghaladja az összes többi ismert anyagot. Az 

általa előállított távoli infravörös sugarakat ideális terápiának 

tekint ik az egészségügyi  problémák természetes 

megelőzésében. Serkenti a vérkeringést, erősíti az 

immunrendszert, ha szénmeleggel kombinálják.

agyhullám szinkronizáló masszázsrendszer 

LED ÉRINTŐKÉPERNYŐ

A legújabb felhasználói felület UI operációs 

rendszerrel ellátott érintőképernyőn jeleníti meg a

masszázs folyamatát. A masszásprogramok 

egyetlen gombnyomással vezérelhetők.

A vonzó funkciók mellett 

a fotel rendelkezik sztereó 

hangszórókkal a test és lélek 

mély kikapcsolódása/relaxálása 

érdekében. 

A NICAM sztereó hangszórók

 egyedülálló élményt nyújtanak a

hallgatók számára.

SZTEREO 

HANGSZÓRÓ



SPECIÁLIS JELLEMZŐK

BRAINTRONICS®

A braintronics Technologie audio stimuláció útján szinkronizálja az Ön agyhullámait. Speciálisan kifejlesz -
tett masszázs programokkal kombinálva ellazul az stressz által megkínzott teste. Teljesen mindegy, hogy Ön 
ellazulni, álmodni vagy tanulni szeretne – minden lehetséges.

SHIATSU

3D MASSZÁZS

2D MASSZÁZS

GYÚRÁS 

VEREGETÉS

GYÚRÁS & VEREGETÉS (DUAL ACTION) 

GÖRGETÉS

KARBON HŐ 

LÁBMASSZÍROZÓ 

S-ALAK 

LÉGNYOMÁS 

ZERO SPACE 
For the lying-position the massage chair 
moves forward and therefore requires very 
little distance to the wall behind. Space sav-
ing and comfortable!

NEHÉZSÉGI ERŐ NÉLKÜL 

AUTOMATIKA

HÁTRÉSZ 

VÁLLFOGÁS 

FEKVŐ POZÍCIÓ 

VÁLLRÉSZ BEÁLLÍTÁSA 

LEVEGŐ INTENZITÁSA 
Az airbag masszázs intenzitása beállítható. 

LEVEGŐ TERÜLET 

PONT

SEBESSÉG
A masszázs-sebesség beállítható.

SZÉLESSÉG

ZENE

BLUETOOTH 
Kábel nélküli adatátvitel.

MASSZÍROZÓ KEZEK ÉRZET

USB
USB TÖLTŐKÉSZÜLÉK

GYORS HOZZÁFÉRÉS

ARTRÓZIS HÚZÁS 

DERÉK HÚZÁSA 

L-ALAK 

BEÁLLÍTHATÓ LÁBTÁMASZ 

HANGERŐ 
A hangerő szabályozása.

HÁT HÚZÓ MASSZÁZSA 

AKUPRESSZÚRA PONTOK 
Döntő akupresszúra pont masszírozása.

REFLEXZÓNÁK 

DUPLA SZENZOROS TESTSZKENNER

LAPOS LCD ÉRINTŐKÉPERNYŐS 

TÁVIRÁNYÍTÁS 

165° FEKVŐHELYZET 

2 ROBOTS

2 MASSZÁZSROBOT

HANGIRÁNYÍTÁS

GRAFÉN MELEGSÉG A LÁB TERÜLETÉN

A Shiatsu (ujjnyomás) a testterápia egy Japánban 
kifejlesztett formája. A maszszázstechnika 
gyengéd, ritmikus, mélyre ható nyújtásokból és 
forgatásokból áll. A shiatsu célja, hogy serkentse 
a test bizonyos pontjait és mozgósítsa az izmokat. 

A speciálisan kifejlesztett, teljes testre ható 
automatikus program különböző 
masszázstechnikák széles választékát kínálja. 
Itt a meleg/fűtés funkció igény szerint 
bekapcsolható. 

Az alsó háttájék légpárnái gondoskodnak a 
medence kímélő nyújtásáról. Ideálisan hat 
feszülések ellen.

Mélyre ható teljes testmasszázs a nyaktól 
egészen a fenékig.

A lábtámasz is meghosszabítható és így 
minden testmagassághoz egyénre szabottan 
hozzáigazítható

A láb-reflexzóna masszázs regenerálja a láb 
izomzatát és harmonizáló hatással van 
szinte valamennyi szervre.

A tarkó és a hát legfontosabb területeinek 
feltérképezéséhez a masszázsfotel először 
elvégez egy testszkennelést, hogy biztosítsa 
a masszázshoz szükséges optimális nyomást. 
A szkenntechnológia felismeri háta magasságát. 
Az érték beállítása szükség esetén a 
szkennelési folyamathoz kapcsolódóan 
módosítható.

ntőképernyő segítségével a kívánt masszázs 
kényelmesen kiválasztható és minden további 
beállításhoz igazítható. Az érintőkapcsolók 
segítségével navigálhat a menüpontok között, 
és kiválaszthatja az Önnek megfelelő 
masszázst, amely a következő lehet: Tarkó/váll, 
Alsó hát, Automata, Manuális, Bővített, 
Levegőmasszázs. Igény esetén a masszázsidő 
további 5 perccel hosszabbítható, 5 perctől 
kezdve egészen 30 percig.

Egy célirányos nyútjó masszázs, amely 
aktiválja a testet és élénkítő hatással van az 
egész szervezetre.

Minden mérethez hozzáigazítható 
masszázsterület.

Célzott gyúró masszázs a váll-/tarkó 
környékén – zseniális ezen testrész célzott 
bántalmai esetén.

Az állítható háttámla és lábtámasz hozzájárulnak 
a test kellemes érzetet biztosító helyzetének 
egyéni beállításához.

A váll területén található masszírozó fejek 
felfelé és lefelé mozgathatóak.

Légzsák masszázs az egész test számára. 
A különböző területek egyénileg szabályozhatóak.

A masszírozó fejek punktuálisan tudnak 
masszírozni.

A két masszírozó fej közötti távolság beállítható 
(szoros, közepes és széles).

További kikapcsolódás és élvezet a zene 
funkcióval.

Elekromos, folyamatosan állítható háttámla 
165 fokos dőlésszögig.

Két egymástól különállóan működő 
masszázsgörgő.

A kiválasztott funkciók aktiválásához használja 
a hangirányítást.

A Graphene technológianéhány percen belül 
felmelegíti a láb területét.

A speciálisan kifejlesztett masszázsfejek a 
masszőr kezének mozgását utánozzák. 
Legfeljebb 41 fokos szögben akár 6,5 cm 
távolságra is ki tudnak nyúlni, és a kezekhez 
hasonló módon, hatékonyan masszírozni 
tudják a nyak-, a hát- és az ágyékcsigolyákat.

Amíg Ön ellazulva masszíroztatja magát, addig 
az integrált USB csatlakozás feltölti pl. 
az Ön mobiltelefonját.

A kartámlában található gyors starttal a 
legfontosabb funkciók egy kézmozdulattal 
vezérelhetők.

A trakció esetén egy enyhe nyújtó húzásról van 
szó. Ez stimulálja a porcokat és élénkíti 
a folyadék elvezetését, elősegítik a tápanyagok
felvételét és enyhítik az artrózisos panaszokat.

Ennek az új technikának során a masszázsrobot 
nem csupán fel és le, hanem előre és hátra 
is mozog.

Az intelligens 2D masszázs mechanizmusa 
lehetővé teszi a masszázsfotel pontosabb 
helyzetének meghatározását 
a gerinc különböző szakaszaira.

GYÚRÁS során a bőrt és az izmokat hüvelykujjal 
és mutatóujjal vagy két kézzel markolásszák és 
gyúrják. Ezt a masszázstechnikát elsősorban 
az izommerevség lazítására használják.

Itt a dagasztó és kopogtató masszírozó technika 
egyesül, hogy egyidejűleg oldja a feszültséget 
és serkentse a vérkeringést.

A GÖRGETÉS az izomzat feszülésének és 
elernyedésének kellemes váltakozása, ezért 
különösen nyugtató és pihentető. 

A mélyre ható karbon infravörös fűtés tágítja az 
ereket, megnövekszik a vérellátás és csökkenti 
az izmok tónusát. Továbbá különlegesen kellemes 
hatással van az idegsejtekre, amelyek a fájdalmak 
az agy részére való jelentésére szolgálnak.

Kényelmi lábmasszázs – még a lábgörgők a 
sebessége is állitható

A felemelkedő és lelappadó légpárnák egy pumpáló 
mozgást eredményeznek, ami természetes 
izomreflexeket kelt. Különösen jótékony hatású 
a vádli és a lábfej területén.

Ön az űrhajósok részére kifejlesztett – „súlytalan 
érzés“ állapotába kerül.

Mélyre ható teljes testmasszázs a nyaktól egészen 
a fenékig. Ezeknél az automata programoknál a 
különösen testközeli masszírozó fejek az egész 
hátat masszírozzák egészen a fenékig. 
Az S-alakú mechanizmus a gerinc természetes 
felépítését utánozza.

A VEREGETÉS során rövid ütögető mozdulatokat 
végeznek kézéllel, tenyérrel vagy ököllel. Ez 
serkenti a bőr vérellátását és lazítja a feszült 
izmokat. A tüdő magasságában végzett 
VEREGETÉS masszázs javítja a nyákoldást 
a tüdőben.



2 ROBOTS

USB

AGYHULLÁM SZINKRONIZÁLÓ 
GERINCTERÁPIÁS MASSZÁZSRENDSZER

TECHNIKAI ADATOK

Méretek álló helyzetben 

81,5 x 167 x 124,5 cm

Méretek fekvő helyzetben 

81,5 x 180-195 x 98,5 cm

Súly 159 kg

Feszültség 

220-240 V ~ 50/60 Hz

Névleges teljesítmény 180 W

Üzemidő 30 perc

braintronics 21 perc

Tanusítványok:

TITAN agyhullám szinkronizáló masszázsrendszer 

ELÉRHETŐ SZÍNKOMBINÁCIÓK

7622 Pécs, Siklósi út 22. (bejárat az Északmegyer dűlő felől)
Telefon: 06 72 551 781 - Email: office@casada.hu

www.casada.hu 

Casada Hungary Kft.

Az ülőrész szélessége 46 cm 
A vállrész szélessége (belül) 55 cm
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fehér | antracit barna | antracit

KETTŐS MECHANIZMUS

MÉG NAGYOBB KÉNYELEM

2 ROBOTS
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