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MAXIMUM  
WELLNESS COMFORT 
FOR YOUR HOME.

POCZUJ STAN NIEWAŻKOŚĆ DZIĘKI FUNKCJI ZERO-G!

Wykorzystując zaawansowaną technologię Zero-Gravity, AlphaSonic III 

przenosi całe twoje ciało w stan nieważkości. W tej pozycji twoje serce, nogi 

i plecy znajdują się w jednej linii. Dzięki optymalnemu rozłożeniu ciężaru 

szybko się zrelaksujesz i uwolnisz się od stresu.

RELAKSUJĄCE CIEPŁO

Dzięki funkcji kojącego ogrzewania, uruchamianej w dowolnym momencie, 

zrelaksujesz się podwójnie. W oparciu fotela znajduje się system ogrzewa-

nia węglowego podczerwonego, który sprawia, że ciepło jest optymalnie 

rozprowadzane i zapewnia głębokie rozluźnienie napiętych mięśni podczas 

masażu.

INTELIGENTNA TECHNOLOGIA MASAŻU 3D

Technologia masażu 3D zapewnia najpełniejsze doznania i najwyższy po-

ziom relaksu. Złożony, zaawansowany mechanizm masujący daje poczucie 

prawdziwego masażu, wykonywanego ludzkimi dłońmi. Poczuj głębię i sku-

teczność masażu, wykonywanego przez AlphaSonic III.

UCISKANIE ŁYDEK I REFLEKSOLOGIA STÓP

Masaż ugniatający łydki i refleksologiczny stóp stanowią część bogatego 

repertuaru fotela masującego AlphaSonic III. Łydki masowane są za pomocą 

masażu uciskowego, wykonywanego przez system poduszek powietrznych 

oraz przez roller, opracowujący mięsień techniką rolowania.

W przypadku stóp masaż oddziałuje na łuk stopy i piętę, dzięki czemu po 

dłuższym staniu, chodzeniu czy bieganiu stopy mogą się całkowicie zrelak-

sować. AlphaSonic III posiada dodatkową funkcje tzw. masażu skrobiącego.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Wymiary (złożony) 142 x 82 x 124 cm

Wymiary (rozłożony) 179-204 x 82 x 90 x cm

Waga 113 kg

Zasilanie 220-240V ~ 50/60Hz

Moc znamionowa 150 W

Automatyczny czas pracy 20 minuty

braintronics® 21 minuty

Ceryfikaty 

Szerokość wewnętrzna siedziska 53 cm 
Szerokość rozstawu poduszek ramiennych 58 cm

124 cm

82 cm 142 cm

90 cm

179-204 cm

135°
118°

DOSTĘPNE KOLORY

beżowy

czerń

Smartfony obsługujące funkcję NFC można 
ładować za pomocą ładowarki indukcyjnej, wbudo-
wanej w posłokietnik fotela AlphaSonic III.

FOTEL MASUJĄCY



ALPHASONIC III

BRAINTRONICS®

Technologia braintronics® synchronizuje fale mózgowe przy pomocy audiostymulacji. Jej połączenie ze specjalnie za-
projektowanym programem masażu pozwala zrelaksować zestresowane ciało. Możesz się rozluźnić, uczyć się lub śnić 
– wszystko jest możliwe.

Słuchawki
dodatkowo dostępne

WAŁKOWANIE
Wałkowanie to przyjemny ruch, powodujący 
naprzemienne napinanie i rozluźnianie mięśni, 
który kojąco działa na organizm. Ta technika 
stosowana jest zazwyczaj na koniec masażu, 
aby rozluźnić mięśnie oraz w celach regenera-
cyjnych.

UGNIATANIE 
Skóra i mięśnie są ściskane i ugniatane pomię-
dzy kciukami a palcami wskazującymi obu dło-
ni – mechanizm masujący realizuje tę technikę, 
skutecznie łagodząc napięcia mięśniowe.

KOMPRESJA POWIETRZNA 
Poduszki powietrzne są naprzemiennie pom-
powane i opróżniane – ten pompujący ruch 
pobudza naturalne odruchy mięśni. Ta technika 
masażu ma szczególnie dobroczynny wpływ na 
okolice łydek i stóp.

OGRZEWANIE WĘGLOWE
PODCZERWONE
Włókna węglowe są elastyczne, a przez to 
niezwykle wytrzymałe. Doskonale przewodzą 
ciepło, przy czym same nie nagrzewają się do 
wysokich temperatur. Emitowane w ten sposób 
ciepło przenika ludzkie ciało, rozluźniając naj-
głębsze warstwy mięśni. 

UGNIATANIE + OSTUKIWANIE 
(DUAL ACTION)
Połączenie dwóch technik masażu – ugniatania 
i ostukiwania, pozwala na jednoczesne złago-
dzenie napięcia i pobudzenie krążenia.

OSTUKIWANIE
Ostukiwanie to seria krótkich ruchów, wykony-
wanych krawędzią dłoni, otwartą dłonią lub 
pięścią. Technika ta, dokładnie naśladowana 
przez mechanizm masujący, poprawia ukrwie-
nie skóry i łagodzi napięcie mięśniowe. Wyko-
nywana na wysokości płuc ułatwia odkrztusza-
nie wydzieliny z płuc. 

WAŁKOWANIE STÓP
Rolki do stóp pobudzają zakończenia nerwowe 
zlokalizowane na stopach, a odpowiedzialne 
za pracę poszczególnych organów wewnętrz-
nych oraz wpływają rozluźniająco na mięśnie.

KSZTAŁT „L” 
Fotel realizuje głęboki, pełny masaż na odcinku 
od szyi do pośladków.

LINIA-S
Dzięki specjalnemu wyprofilowaniu mechani-
zmu, głowice masujące pracują bardzo blisko 
ciała, masując całe plecy aż do pośladków. 
Kształt mechanizmu naśladuje naturalne wygię-
cie kręgosłupa.

OSZCZĘDNOŚĆ MIEJSCA 
Fotel rozkłada się, wysuwając mechanizm do 
przodu, dzięki czemu nie potrzebuje dużej 
przestrzeni z tyłu – wystarczy postawić go w 
odległości 5 cm od ściany. Kompaktowe roz-
wiązanie, zapewniające komfort użytkowania!

ZERO GRAWITACJI 
Ta technika stworzona została na potrzeby 
astronautów. Pozycja „Zero-G” redukuje ucisk 
na kręgosłup, odciążając go całkowicie.

PROGRAM AUTOMATYCZNY
Specjalnie zaprojektowane programy masa-
żu całego ciała, wykorzystujące różnorodne 
techniki masażu. Dodatkowo można uruchomić 
funkcję ogrzewania.

ZAPAMIĘTYWANIE 
Używając tej inteligentnej funkcji, fotel zapamię-
tuje dokładnie ulubione ustawienia masażu i roz-
poczyna go bez skanowania.

CAŁE PLECY
Użycie tej technologii pozwala na dokładne 
wymasowanie całych pleców – niezależnie od 
ich gabarytów. 

POPRAWA KONDYCJI STAWÓW
Ta funkcja polega na delikatnym rozciąganiu, 
połączonym z uciskiem. Stymuluje ona chrząstki 
w stawach kolanowych, które zaczynają lepiej 
przyswajać płyny i składniki odżywcze. Popra-
wia również ukrwienie całych nóg. 

DOPASOWANIE PODNÓŻKA
Podnóżek może być wyciągnięty, co pozwala 
na jego dostosowanie do wzrostu użytkownika.

DOPASOWANIE PODUSZKI
Wrazie konieczności podwójna poduszka zre-
dukuje intensywność masażu karku i barków.

POZYCJA LEŻĄCA 
Ta funkcja ma na celu regulację pozycji oparcia 
i podnóżka, dla zapewnienia maksymalnego 
komfortu użytkownika.

DOPASOWANIE RAMION
Regulacja głowic masujących góra / dół w ob-
szarze ramion.

INTENSYWNOŚĆ KOMPRESJI 
Regulacja intensywności masażu poduszkami 
powietrznymi.

OBSZAR MASAŻU KOMPRESYJNEGO
Masaż kompresyjny całego ciała. Różne obsza-
ry masażu wybierane są indywidualnie.

ROZCIĄGANIE PLECÓW 
Masaż skoncentrowany na rozciąganiu pobu-
dza ciało i ma ożywczy wpływ na cały orga-
nizm.

MASAŻ 3D
Podczas stosowania tej techniki robot masujący 
porusza się nie tylko do góry i w dół, ale także 
do przodu i w tył.

SHIATSU
Shiatsu (uciskanie palcami) to technika leczni-
cza, wywodząca się z Japonii. Masaż shiatsu 
polega na płynnym, delikatnym i rytmicznym 
ruchu rozciągająco – rotacyjnym. Jego celem 
jest stymulowanie poszczególnych partii ciała i 
pobudzanie mięśni.

MASAŻ RAMION 
Punktowy masaż ugniatający ramion / karku 
ma wspaniały wpływ na wszelkie dolegliwości 
w tym obszarze. 

ROZCIĄGANIE TALII
Poduszki powietrzne w dolnym obszarze ple-
ców realizują o delikatne rozciąganie miednicy. 
Działa świetnie na napięcia.

MASAŻ PUNKTOWY 
Głowice masujące mogą masować dowolnie 
wybrany punkt. 

PRĘDKOŚĆ 
Regulacja prędkości masażu.

SZEROKOŚĆ 
Regulacja odległości pomiędzy głowicami ma-
sującymi (wąska – średnia – szeroka).

MUZYKA
Funkcja muzyki potęguje uczucie relaksu pod-
czas masażu.

BLUETOOTH 
Bluetooth – bezprzewodowa transmisja  
danych.

PUNKTY AKUPRESURY 
Masaż kluczowych punktów akupresury.

REFLEKSOLOGIA 
Masaż stref refleksologicznych regeneruje mię-
śnie stóp oraz harmonizuje pracę wszystkich 
organów wewnętrznych.

UCZUCIE MASAŻU DŁOŃMI
Specjalnie zaprojektowane głowice masujące 
imitują ruchy dłoni masażysty. Maksymalny kąt 
nachylania fotela wynosi 41 stopni, a obszar 
rozciągania – aż 6,5 cm. Takie parametry fo-
tela, że masaż odcinka szyjnego, piersiowego 
i lędźwiowego będzie skuteczny niemal tak 
samo, jak masaż manualny.

SZYBKI DOSTĘP
Dzięki funkcji szybkiego dostępu znajdującej 
się w boczku fotela możliwe jest sterowanie naj-
ważniejszymi funkcjami urządzenia.

ZAAWANSOWANY SYSTEM 
SKANOWANIE CIAŁA
Przed rozpoczęciem masażu fotel masujący 
skanuje ciało, by wykryć obszary karku i pleców 
oraz zapewnić odpowiedni nacisk podczas 
masażu. Zastosowana technologia pozwala na 
ustalenie pozycji barków i pozwala na je po za-
kończeniu skanowania.

KONTROLA GŁOSU
Użyj sterowania głosowego, aby aktywować 
wybrane funkcje.

ŁADOWARKA BEZPRZEWODOWA
Funkcja bezprzewodowego ładowania  NFC.

MAGNETOTERAPIA
Poduszki kompresyjne podłokietników posiadają 
wbudowane pola magnetyczne na wysokości 
dłoni.

UGNIATANIE ŁYDEK
Funkcje masażu ugniatającego oraz uciska-
nia poduszkami powietrznymi zapewniają, że 
wszelkie napięcia mięśni nóg, spowodowane 
np. długimi okresami stania, zostają rozluźnione. 

Ludzki mózg to złożony organ, składający się z milionów małych 

komórek nerwowych, zwanych neuronami. Każda komórka nieustannie 

wytwarza impulsy elektryczne. Każda myśl, każdy dźwięk i każde 

wrażenie – wszystko jest przekazywane właśnie za pomocą impulsów 

elektrycznych. Można powiedzieć, że elektryczność to język mózgu. 

Impulsy elektryczne mogą zostać wykryte i zobrazowane np. za pomocą 

EEG. Na wykresie wyraźnie widać, że tworzą one wzór fali – to właśnie 

są tak zwane fale mózgowe. 

Dzięki technologii braintronics®, łączącej stymulację dźwiękową i prowadzoną medytację 

z kojącym masażem, fale mózgowe mogą być stymulowane w taki sposób, by mózg 

osiągnął pożądany stan relaksacji. Jeśli chcesz trwale poprawić swój poziom koncentracji 

lub po prostu marzysz o głębokim relaksie i chwili wytchnienia – wszystko to jest możliwe z 

fotelem do masażu marki Casada.
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