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Ghế mát xa Pedicure Le Rêve, là một sản phẩm đến từ công ty Continuum® Pedicure Company – một công ty đã vinh dự đạt nhiều giải 
thưởng, là chiếc ghế làm chân sở hữu nhiều tính năng nổi bật với chất lượng vượt trội chưa từng có trên thị trường cùng với giá cả vô 
cùng hợp lý. Với lớp phủ sáng bóng hiện đại và sang trọng, khung thép của ghế Le Rêve siêu bền và vững chắc. Khách hàng của bạn sẽ 
hài lòng khi được nâng niu trong một chiếc ghế có thể dễ dàng điều khiển bằng điện, cùng với hai tay vịn được bọc phủ mềm mại bằng 
da cao cấp 100% PU, và thư giãn thoải mái với chế độ mát xa Shiatsu. Bồn nước ngâm chân có thiết kế bắt mắt được gắn với hệ thống 
đánh nước không ồn jet nam châm WhisperJet™. Đệm chân tùy chỉnh độc lập và gọn gàng mang lại những trải nghiệm làm việc tuyệt 
vời cho kỹ thuật viên nail. Bộ ghế đi cùng với hai khay làm móng được phủ lớp chống acetone có thể dễ dàng nâng lên hạ xuống và hệ 
thống thông khí tích hợp. Sản phẩm theo tiêu chuẩn Mỹ và Châu Âu. Được đảm bảo bằng công nghệ bảo hành hiện đại nhất trên thị 
trường từ công ty Continuum - nhà sản xuất hàng đầu đã chiến thắng giải thưởng của tạp chí NAILPRO năm 2020 cho hạng mục sản 
phẩm Ghế mát xa Pedicure tốt nhất trên thị trường do độc giả bình chọn.

Kích thước
 · Chiều dài: 60.4” (153.4 cm)
 · Chiều rộng: 28.75” (73 cm)
                    46” (116 cm) bao gồm khay làm móng tay
 · Chiều cao: 52.8” (134 cm)
                   26” (66 cm) tính từ mặt sàn đến ghế

Các phụ kiện tùy chọn thêm 
 · Hệ thống bơm thoát nước (được lắp ráp tại nhà máy)
 · Đệm tự đầu có thiết kế dạng sọc chéo

Nguồn điện yêu cầu
 · 110V
 · 220V
 · Đầu cắm điện theo tiêu chuẩn quốc tế
 ·               đạt chuẩn Mỹ và Châu Âu    

Tính năng
 · Màu bồn ngâm chân: Xám khói và Vàng kim loại.
 · Dung tích bồn ngâm chân: 5.7 US Gallons (21.6 lít)
 · Hệ thống đánh nước jet nam châm ít tiếng ồn
 · Đệm chân có thể tùy chỉnh cao thấp
 · Vòi xịt được xi mạ crôm
 · Có thể bơm nước bằng tay
 · Màu thân ghế:  Trắng, Đen và màu rượu Champagne
 · Bảng điều khiển có thể tháo rời được
 · Màu da ghế: Nâu hạnh nhân, Đen, Sô cô la và Xám
 · Ghế được cài đặt chế độ mát xa Shiatsu 
 · Ghế có thể ngả ra trước và sau dễ dàng
 · Chế độ ngả sau được điều khiển bằng điện
 · Tay vịn có thể mở lên và gập xuống
 · Khay giữ đồ uống và làm móng tay được
   phủ lớp chống Aceton
 · Khung thép nâng đỡ thân ghế, bồn và ghế da 
 · Hệ thống thông gió tích hợp
 · Được lắp ráp tại Mỹ
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