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IWAO ApS - Glasmagervej 38A - 4684 Holmegaard - CVR: 38 27 23 81 - Tlf.: +45-70 70 71 30 - Mail: info@iwao.dk

Produkt Navn:
Model Nr.:
Vægt:

AC 220-240V~, 50/60 Hz
200W (~0,3W i standby tilstand)
Ca. 15 minutter uden aktivitet

Ca. 158 cm x 84 cm x 121 cm
Ca. 196 cm x 84 cm x 105 cm

OGAWA MASTER DRIVE
OG7598
~125 kg.

Den Ubetinget Bedste Massage Er Her



EN SAND
MESTER I DIN
KOMFORT OG
TILFREDSHED 

Føl kraften af en massage master, bragt til live af den nyeste Japanske 
teknologi. Hvert komponent i MASTER DRIVE er optimeret for den bedste 
ydeevne, og sikre en ekstremt nøjagtig massagestol der præcist kan mål-
rette sig mod dine akupunktur punkter - Fra dit hoved til dine tær, knæene 
inklusiv - for en optimal restituering af kroppen og dens energi, via fuld 
krops massage udført som var det af et menneske.

MASTER DRIVE. Massage som fra en master. Og den er skræddersyet til dig.

Østens Medicinske Viden +
Innovativ Teknologi

Smart Akupunktur Punkts
Detektions Teknologi

Kiropraktiske Massage
Tekniker Brugt Verden Over

Højt Ydende
A.R.M. Mikroprocessor

kombinere det bedste fra holistisk terapi



ÆGTE
TILFREDSHED
BEGYNDER MED
ET STÆRKT
FUNDAMENT

Præcision er det der de�nere en tilfredsstillende 
massage. Og det leverer MASTER DRIVE's 4D M Spa. 
Drevet af et helt nyt styresystem, den højt ydende 
A.R.M. Mikroprocessor, har massage rullerne varme 
egenskaber og er udstyret med menneske lignende 
præcision - Dette giver en helt ny dimension til din 
massage.

Rækkevidde 10 cm

Nr.      i
   præcision

Varmeterapi

Stimulerende spa oplevelse der føles
som at få massage af varme hænder

Menneskelig Berøring

Bevæger sig i alle retninger med
justerbare rytmer, som hvis det blev

udført at et menneske

Præcis Krops Analyse & Skanning

Præcisions sensorer analysere og
 skanner for forskellige krops former

og størrelser, med justerbare
 intensitets niveauer

Målretter 36 Akupunktur Punkter

Rammer alle de rigtige steder, for
 at opnå en række af helbredsfordele

M Følende L-Skinne

Bredere dækning med en 1,35 m L-formet
 skinne der dækker fra nakke til hofter

Højt Ydende
A.R.M.

Mikroprocessor

Præcis og ydelses optimeret, 

reagere MASTER DRIVE's nye styresystem

hurtigt og justere massagen nøjagtigt

efter dine kommandoer.

Ægte kontrol og præcision - Det begynder her.



Skuldre + Nakke
Dual Airbag Kompressions Massage

 • Holder skuldrene på plads for at rette 
   holdningen ved at strække bryst og ryg

 • Fokuserer på akupunktur punkterne Feng 
   Chi (hovedpine) og Jian Jing (smerte og 
   stivhed) for at afhjælpe ubehag efter 
   længere stillesiddende perioder; Jian 
   Zhong Shu hjælper med at styrke vejr
   trækningen og lungerne

Rygrad + Talje
Præcis Dybdegående Massage

 • Fokusere på akupunktur punkterne 
   Xinshu (beroligere sindet) og Shenshu 
   (styrker nyrene) for at reducere muskel 
   stivhed i den nedre ryg og øge 
   blodcirkulationen

Xinshu
Shenshu

Arme + Hænder
Airbag Akupunktur Punkts Massage

 • Airbaggen består af små knopper så 
   musklerne kan målrettes direkte

 • Afhjælper symptomerne på karpaltunnel
   -syndrom

Hofter + Lår
Dual Airbag Pulserende Massage

 • Fokusere på akupunktur punkterne Huan 
   Tiao og Huan Zhong

 • Hjælper med at lindre hofter og lår, 
   forbedrer blodcirkulationen og reducerer 
   følelsesløshed

Huan Tiao

Huan Zhong

Helt nye menneske lignende massage tekniker:

Bankende Tui Na Klappende Svensk Shiatsu Æltende

DET HER ER
ET HELT NYT
NIVEAU AF
HELENDE 
KOMFORT

Målret massagen mod knuderne i din 
nakke og skuldre. A�ast din ryg og 
rygrad efter en lang dag på arbejdet. 
Lindre dine ømme arme. Du kan endda 
massere dine hofter og lår med 
MASTER DRIVE's omhyggelige massage 
for enhver krop.

Feng Chi
Jian Jing
Jian Zhong Shu



. i
Verden

DEN ENESTE
MASSAGE STOL
DER MASSERE 
DINE KNÆ

Vi tager ofte vores knæ for givet, selvom det er 
et af de vigtigste led i vores krop. Nu kan du 
behandle dine knæ med velfortjent massage 
ved hjælp af MASTER DRIVE's 3D Knee M+. 
Med strategisk placerede, opvarmede airbags 
kan du slappe fuldstændigt af, fra knæene og 
helt ned i dine fodsåler.

3D Knee M+
Fokuserer på dine to hoved akupunktur 

punkter med airbags og varmeterapi 
- Xue Hai (nyrene) og Liang Qiu (maven) - 

for at forbedre blodcirkulationen og 
lever-funktionen, samt at afhjælpe mave 

problemer og oppustethed.

Udvider s
ig op til

 18cm
. 

Udvider s
ig op til

 10cm
. 

Varme + Tryk Massage af Læg

Designet til at løsne lægmusklerne op, øge 
blodcirkulationen og lindre ledsmerter. Den 
øvre del kan justeres op til 10 cm, og den nedre 
del op til 18 cm, så den passer til lige præcis dig 
og der hvor du har ondt.

Helt Ny Fodsål Massage & Analyse

Fodsål masssage rullerne og airbags kommer 
nu med indbygget analyse teknologi der gør 
det muligt at levere en mere indviklet og intens 
masssage end før. Resultatet er e�ektiv 
frigivelse af kropsvarme og reducerede muskel 
kramper.

Oplev Forbedret Massage

Alle airbags i ben sektionen af MASTER 
DRIVE er udstyret med et Hurtigt Tryk 

System. Dette system gør det muligt at 
skabe hurtige bevægelser der efterligner 

massage fra et menneske.

Tr
yk

Tid

Hurtige Tryk Niveauer



AFSLAPPER
ALLE DINE
SANSER

MASTER DRIVE har også
 �ere indbyggede funktioner 
for en komplet fordybende 
oplevelse for alle dine sanser

.
 i 
Verden

Helt Nyt OS 1.0 & 
7" Touch Skærm

Hold bedre styr på din 
massage med en større 
skærm, som er let og 
tilgængelig at bruge for 
alle.

Ultimativ
M-Drive Navigator

En funktion du kun �nder 
på MASTER DRIVE. 
Naviger og kontroller 
nemt, uden at forstyrre 
din massage.

22 Massage 
Programmer + 500
Indstillinger

Vælg ud fra en bred vifte 
af massage tekniker og 
programmer for at få en 
mere personlig massage 
oplevelse.

Humør Styrkende Lys Terapi

Kendt for at hjælpe med at løfte 
humøret, øge stofskiftet og fremme 
afgiftningen af kroppen. Vælg en af 7 
tilstande, inklusiv:

Bølger

Standarden når 
det skal være 
beroligende og 
afslappende

Tåge

Til afslapning 
og hjælp til 
bedre søvn-
mønstre

Energisk

Når der er brug 
for et boost til 
energi 
depotterne

Surround Højtalere
med Bluetooth

Luk resten af verden ude med 
afslappende musik.
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