
Jade hőterápiás masszázságyak összehasonlítása 2012

Inarex 2D-LX Ceragem-E 
CGM-M3500

WellSpa Well & 
Slim

WellSpa  Elite 
hőmatraccal

WellSpa 
Classic WellSpa  Relax Kyokei Arizona 

II
Kyokei Jade 

Thermo
BionWell Jade 

II
SPA PRO 
Premium

Kategória besorolás thermo 
masszázságy 

thermo 
masszázságy 

thermo 
masszázságy 

thermo 
masszázságy 

thermo 
masszázságy 

thermo 
masszázságy 

thermo 
masszázságy 

thermo 
masszázságy 

thermo 
masszázságy 

thermo 
masszázságy 

Orvostechnikai Eszköz igen (EU, Korea, 
USA)

igen (EU, Korea, 
USA) igen (Kína) igen (Kína) igen (Kína) igen (Kína)

Egyéb igazolás, tanúsítás 
"Gyógyászati 
segédeszköz 

célra"

Alkalmassági 
igazolás

Alkalmassági 
igazolás

Alkalmassági 
igazolás

Alkalmassági 
igazolás

Alkalmassági 
igazolás

Főbb jellemzők
--HÁT masszázsfejek igen igen igen igen igen igen igen igen igen igen

--HÁT karbon infrapanelek - igen igen igen igen igen - igen igen igen

--LÁB masszázsfejek igen - igen igen igen igen igen - igen igen

--LÁB masszázsfejek hő lekapcsolása 
(hideg masszázs pl visszér esetén) - - - igen - igen - - - igen

--LÁB karbon infrapanelek - - - igen - - - igen - -

-- turmánium infra matrac - - - különálló 
matrac - - - - különálló 

matrac -

--mágnes terápia - - - - - alsó 
matracban - -

Szubjektív érzet *

--Felső matrac masszázs erősség 
érzete (hát) nagyon erős erős-nagyon 

erős közepes erős közepes- erős közepes közepes-erős erős-nagyon 
erős

közepes - 
erős közepes

--kiropraktika (gerinc kimozgatás) erős erős közepes erős közepes közepes erős erős közepes közepes

--Felső matrac elérhető hőhatása közepes magas magas magas magas magas közepes magas magas magas

--Alsó matrac masszázs erősség érzete 
(láb) közepes-erős - közepes közepes közepes közepes közepes-erős - gyenge közepes

A "Szubjektív érzet" minősítés tesztelőink véleményét tükrözik!     Javasoljuk a személyes kipróbálást!
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Jade hőterápiás masszázságyak összehasonlítása 2012

Műszaki jellemzők Inarex 2D-LX Ceragem-E 
CGM-M3500

WellSpa Well & 
Slim

WellSpa  Elite 
hőmatraccal

WellSpa 
Classic WellSpa  Relax Kyokei Arizona 

II
Kyokei Jade 

Thermo
BionWell Jade 

II
SPA PRO 
Premium

--Felső matrac masszázsfejei  4 db keskeny 
görgő

4 db közepes 
görgő

4 db széles 
görgő

6 db széles 
görgő + 1 nyaki

6 db széles 
görgő

6 db széles 
görgő + 2 váll 

+1 nyaki
2 x 5 db kup 4 db közepes 

görgő
6 db széles 

görgő

6 db széles 
görgő + 2 váll +1 

nyaki

--Felső masszázsfejek anyaga  világos jade jade jade jade jade jade xiu jade jade jade / 
turmanium jade

--Felső matracban milyen pályán 
mozognak a masszázsfejek?

váltakozó 
(lineáris, S, 
háromszög)

"S" lineáris 
(vizszintes) "S" "S" "S" multikontur "S" "S" "S"

--Alsó matrac masszázsfejei 4 db keskeny 
görgő - 4 db széles 

görgő
4 db széles 

görgő
4 db széles 

görgő
4 db széles 

görgő 2 x 5 db kup - 6 db széles 
görgő

4 db széles 
görgő

--Alsó masszázsfejek anyaga  világos jade - jade jade jade jade xiu jade - jade / 
turmanium jade

--Alsó matracban milyen pályán 
mozognak a masszázsfejek?

lineáris 
(vizszintes) - lineáris 

(vizszintes)
lineáris 

(vizszintes)
lineáris 

(vizszintes)
lineáris 

(vizszintes)
emelkedő 

(vízszintes) - lineáris 
(vizszintes)

lineáris 
(vizszintes)

-Hőmérséklet állítás

--Felső matrac masszázsfej  hőfok 30-65 °C 30-60 °C 40-70 °C 40-70 °C 40-70 °C 40-70 °C 40-70 °C 30-75 °C 40-75 °C 40-70 °C

--Felső matrac masszázsfej melegítés 
kikapcsolható?    (hideg masszázs) - - igen igen igen

--Alsó matrac masszázsfej hőfok állítás Felső matraccal 
együtt - - Felső matraccal 

együtt
Felső matraccal 

együtt
Felső matraccal 

együtt
Felső matraccal 

együtt
Felső matraccal 

együtt
Felső matraccal 

együtt
Felső matraccal 

együtt

--Alsó matrac masszázsfej melegítés 
kikapcsolható?                                      
(pl visszérpanaszok)

- - - kikapcsolható Felső matraccal 
együtt

kikapcsolhat
ó kikapcsolható

--Felső matrac infrapanel hőfok -  30-60 °C 
kikapcsolható

40-70 °C 
kikapcsolható

 40-70 °C 
kikapcsolható

40-70 °C 
kikapcsolható

40-70  °C 
kikapcsolható -  40-75 °C 

kikapcsolható - 40-70  °C 
kikapcsolható

--Alsó matrac infrapanel hőfok - Felső matraccal 
együtt -  40-70 °C 

kikapcsolható - - - Felső matraccal 
együtt - -

--Kézi kezelő hőfok állítás 30-65 °C 
kikapcsolható

30-65 °C 
kikapcsolható

40-70  °C 
kikapcsolható

40-70 °C 
kikapcsolható

40-70  °C 
kikapcsolható

40-70 °C 
kikapcsolható 45-55 °C 40-75 °C 

kikapcsolható 40-75 °C 40-70 °C 
kikapcsolható
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Jade hőterápiás masszázságyak összehasonlítása 2012

-Külső kezelők Inarex 2D-LX Ceragem-E 
CGM-M3500

WellSpa Well & 
Slim

WellSpa  Elite 
hőmatraccal

WellSpa 
Classic WellSpa  Relax Kyokei Arizona 

II
Kyokei Jade 

Thermo
BionWell Jade 

II
SPA PRO 
Premium

--kis kézi kezelő 2 fejes 3 fejes 5 fejes 5 fejes 5 fejes 5 fejes 5 fejes 3 fejes 5 fejes

--nagy kézi kezelő 8 fejes 9 fejes 13 fejes 15 fejes 13 fejes 15 fejes - 9 fejes 12 fejes 13 fejes

--további opcionális kezelők - - turmanium 
matrac - -

Tens, 
turmánium  

matrac

Programok jellege és 
száma

--Automatikus 1 20 sec moxa 
akupresszurás

120 sec moxa 
akupresszurás

90 sec moxa 
akupresszurás

90 sec moxa 
akupresszurás

90 sec moxa 
akupresszurás

90 sec moxa 
akupresszurás

40 sec moxa 
akupresszurás

120 sec moxa 
akupresszurás

120 sec moxa 
akupresszurás

90 sec moxa 
akupresszurás

--Automatikus 2 40 sec moxa - 
erős - 20 sec moxa 

akupresszurás
20 sec moxa 

akupresszurás
20 sec moxa 

akupresszurás
20 sec moxa 

akupresszurás
20 sec moxa 

akupresszurás
40 sec moxa 

akupresszurás
40 sec moxa 
akupresszurás

20 sec moxa 
akupresszurás

--Automatikus 3 standard, 
akupressure - folyamatos folyamatos folyamatos folyamatos folyamatos folyamatos folyamatos folyamatos

--Automatikus 4 - - váll váll váll váll nyak/lábfej váll váll

--Automatikus 5 - - hátközép hátközép hátközép hátközép derék/vádli derék/has hátközép

--Automatikus 6 - - derék / csípő derék / csípő derék/csípő derék / csípő fenék/comb - derék / csípő

--Manuális vezérlés van van van van van van van van van van

--Milyen hosszú a kezelés? 30/ 45 / 60 perc 40 perc 20 / 32 / 36 20 / 32 / 36 20 / 32 / 36 40-99 perc 10 / 15 / 20 / 25 
/ 30 / 35 perc 32 - 40 40-99 perc

--Időzítő? igen igen igen igen igen

-Távírányitó jellege LED LED Színes LED Színes LED LCD LED LCD kijelzős LED LED LCD

Meghajtás, mozgatás

-hajtás módja bordásszíj lánc bordásszíj bordásszíj bordásszíj bordásszíj bordásszíj lánc bordásszíj bordásszíj

-terhelhetőség 135 kg 135 kg 200 kg 200 kg 200 kg 200 kg 135 kg 135 kg 135 kg 200 kg
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Jade hőterápiás masszázságyak összehasonlítása 2012

Egyéb Inarex 2D-LX Ceragem-E 
CGM-M3500

WellSpa Well & 
Slim

WellSpa  Elite 
hőmatraccal

WellSpa 
Classic WellSpa  Relax Kyokei Arizona 

II
Kyokei Jade 

Thermo
BionWell Jade 

II
SPA PRO 
Premium

-Testmagassághoz igazítás
3 fokozatban 

<165 / 165-175 / 
>175 cm

szervízben 
módosítható

-Vázkeret anyaga fémváz fa 
lábakkal fémváz fémváz fa 

lábakkal
fémváz fa 
lábakkal

fémváz fa 
lábakkal

fémváz fa 
lábakkal exkluziv faváz fémváz fémváz fa 

lábakkal
fémváz fa 
lábakkal

--Különlegességek

programvezérelt, 
ciklikusan változó 

pálya alak 
(hullám, trapéz, 

négyszög) 

-
kopogtató és 

vibrációs 
masszázs, 

infra panel alsó 
matracban,

szervomotoros 
hátemelés

nyaki, váll 
görgők 

duplakocsis 
mechanika - Tens, nyaki, váll görgők 

hajlékony kézi 
kezelő  nyaki görgő íves kézi kezelő MP3 íves kézi kezelő

-Egyéb tartozék MP3 MP3 MP3

védő huzat védő huzat védő huzat védő huzat védő huzat védő huzat védő huzat védő huzat védő huzat védő huzat

- kézi kezelő 
huzat kézi kezelő tartó kézi kezelő tartó kézi kezelő tartó kézi kezelő tartó kézi kezelő tartó kézi kezelő huzat kézi kezelo tartó kézi kezelő tartó

-Tömeg 87 kg 61 kg dobozzal 88 kg 85 kg 85 kg 85 kg 98 kg 52 kg 81 kg 85 kg

-Méret (cm) 198 x 60 x 45 193 X 75 X 45 193 X 75 X 45 193 X 75 X 45 193 X 75 X 45 205 x 70 x 45 196 x 63 x 58 196 x 70 x 55 193 X 75 X 45

-Teljesítményfelvétel max W/h max 230 W max 300 W max 360 W max 400 W max 360 W max 360 W 250 Watt max 300 W max 300 W max 360 W

-Tényleges gyártás helye Korea Korea Kína Kína Kína Kína Kína Kína Kína Kína
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Jade hőterápiás masszázságyak összehasonlítása 2012

Értékelés Inarex 2D-LX Ceragem-E 
CGM-M3500

WellSpa Well & 
Slim

WellSpa  Elite 
hőmatraccal

WellSpa 
Classic WellSpa  Relax Kyokei Arizona 

II
Kyokei Jade 

Thermo
BionWell Jade 

II
SPA PRO 
Premium

Ami tetszett egyedi kiemelő 
mechanika nagy ismertség

keringési 
panaszoknál is 

használható

infrapanel az 
alsó matracban

nagyon jó 
ár/érték arány 7 program

különleges 
kétkocsis 

mechanika
5 program nagy 

terhelhetőség 7 program

testhosszhoz 
állítható

nagy 
terhelhetőség

nagy 
terhelhetőség

kikapcsolható 
görgő melegítés

nagy 
terhelhetőség

nyaki és váll 
masszázsgörgő

k

egyedi kúpos 
masszázs

nagyon jó 
ár/érték arány TENS készülék nyaki és váll 

masszázsgörgők

nagyszerű 
kidolgozottság

robosztus 
felépítés 6 progarm praktikus 

turmánium párna

motorosan 
állítható hátrész 

magasság
3 év garancia 6 program ceragem érzet

állítható 
felsőmatrac 
magasság

3 év garancia

lábmasszázs kerámiaszálás 
kézikezelő huzat

izomzat 
kondicionáló 6 program kézikezelő tartó MP3 lejátszó mágnesterápia kézikezelő huzat MP3 lejátszó MP3 lejátszó

EU Orvostechnikai 
minősítés

ingyenesen  több 
helyen 

kipróbálható

testformát 
követő hatalmas 

kézikezelő

nagy 
terhelhetőség

energia-
takarékos

motorosan 
állítható hátrész 

magasság
attraktív külső nagy 

terhelhetőség

motorosan 
állítható hátrész 

magasság

világméretű cég
EU 

Orvostechnikai 
minősítés

újfajta terápiák 
hátizom lazításra

határozott 
masszázs-

élmény

Ami nem tetszett magas ár csak egy 
program

közepes 
masszázs-

erősség

középszintű 
akupresszurás 

hatás

közepes 
masszázs-

erősség

nincs távirányító 
tartó

lábmasszázshoz 
meg kell fordulni nincs infrapanel

közepes 
masszázs-

erősség

nincs infra panel
lábmasszázs-
hoz meg kell 

fordulni

csak egy kézi 
kezelő maradi külső gyenge 

lábmasszázs

maradi külső

magas ár

Ajánlatunk
kiváló családi 
készüléket 
keresőknek, 
elérhető árban
komfortos 
masszázst 
kedvelőknek

elfoglalt 
embereknek, 
vezetőknek, 
stresszes, 
feszült, 
embereknek, 
igényes, 
innovatív 
terméket 
keresőknek

erős masszázst 
kedvelőknek,    
erős 
gerincpanasszal 
rendelkezőknek,     
maximalistáknak

keringési 
problémával 
rendelkezőknek 
komfortos 
masszázst 
kedvelőknek 
igényes, 
innovatív 
terméket 
keresőknek     
sok szolgáltatást 
keresőknek

határozott 
masszázst 
kedvelőknek     
akiknek gyakran 
van izomlázuk, 
sokat terhelik a 
lábukt,      
akiknek fontos a 
sok szolgáltatás 
legfejletebb 
technológiát 
keresik, de 
fontos a jó ár is

határozott 
masszázst 
kedvelőknek     
erős 
gerincpanasszal 
rendelkezőknek  
akik kevés 
pénzből 
szeretnék 
hatékonyan 
javítani 
hátfájásukat
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