Liggende cykel
ReActiv

PTE4000CR

Designet, så den er nem at tage i brug og komme i gang
Velegnet til brugere med begrænset mobilitet
4.0 R's lave trinhøjde gør den velegnet til brugere med begrænset mobilitet. 4.0 R's tilbagelænede position giver
sammen med funktioner for øget komfort en komfortabel kørsel for alle brugere.
Forbedret komfort
Hver pedal er en anelse omvendt for at sikre optimal fodvinkel
Sædet bevæger sig frem og tilbage, og kan lægges helt ned for at øge komforten
Innovative programmer
Oprethold den ønskede hjertefrekvens
Intensitetsbaseret program vha. MET (Metabolic Equivalent of Task) som benchmark
Bærbar og miljøvenlig
Ingen brug for elektricitet. Pedalbevægelserne forsyner konsollen
Generatoren bidrager til stabil ydeevne
Intuitivt og brugervenligt konsoldesign
Bluetooth-modtager er kompatibel med pulssensorer
LED-skærm og klar overlejring forbedrer brugerinteraktionen
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Vigtigste nyheder
Autopilot til hjertefrekvens

Programmering af hjertefrekvens er tilgængelig
ved at trykke på en knap. Sundhedspersonale
kan fastsætte en målrettet hjertefrekvenszone
for deres patienter, og programmet justerer
dermed hastigheden og hældningen, så
frekvensen holdes inden for zonen.
Forudindstillede programmer giver brugerne en
række muligheder for den type træning, de
søger.
Selvgenerende strøm
Selvgenerende strøm gør det muligt for 4.0 R at
blive placeret næsten hvor som helst i et
kommercielt eller lægefagligt center. Denne
energibesparende funktion opfylder også ULstandarden i USA og de europæiske standarder
CE og EN957 for miljøvenlige centre.

Ergonomiske pedalvinkler

Pedalerne er vendt om med 2 grader for at
opnå en komfortabel fodvinkel og
cykelbevægelse og har optimal biomekanik.
Sæde med adskillige justeringsmuligheder

Ekstra store, polstrede sæder med lændestøtte
giver en behagelig tilpasning for mange
forskellige brugere. Det er muligt at justere og
vinkle sædet frem og tilbage.
Magnetisk modstandssystem
Det magnetiske modstandssystem giver en let,
komfortabel kørsel, samt konsekvent
anvendelse og genanvendelse af
modstandsniveauer. Det sikrer også støjsvag

drift og reducerer behovet for regelmæssig
vedligeholdelse, fordi der ikke er
bremseklodser, som skaber varme og friktion
på svinghjulet.
MET-baseret programprotokol
ReActiv-serien omfatter et nyskabende METprogram, der ikke kun viser din metaboliske
ækvivalent, men også hjælper dig med at
opretholde den ønskede MET-værdi med
automatiske modstandsjusteringer.
Modstandsjusteringerne sker på baggrund af
brugerens watt-ydelse i realtid.
Indbygget hjertefrekvens-modtager
ReActiv-serien har en topmoderne
brugergrænseﬂade og Bluetooth.
Hjertefrekvens kan måles i realtid via Bluetooth
med pulssensorer.
Nyt udseende og ny grænseﬂade
Den nye LED-konsol leveres med en
letlæselig dot-matrix-skærm, to vinduer
nederst, og ét meddelelsesvindue på toppen til
aﬂæsning. Dette omfatter kalorier, distance,
puls og mange indikatorer i henhold til
brugernes programvalg. Brugerne kan få alle
disse oplysninger på én gang. Overlejringen
muliggør intuitiv betjening med identiﬁcerbare
farvekontraster og knapper, der hurtigt kan
skifte mellem ﬁtness, MET,
hjertefrekvensprogrammer og meget mere.
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Speciﬁkationer
Overholdelse
Certiﬁceringer: CE klasse SA, EN957, UL
(handelskvalitet)
Bremse
Type: Magnetisk modstandssystem

Tilbehørssæt
Justerbar krumtaparm: Ekstra tilbehør
Indbygget hjertefrekvensmodtager
Type: ANT+, Bluetooth
CSAFE
Ja: -

Vekselstrømseﬀekt
Volt: Generator

Blæser
Ja: 3 hastighedsindstillinger

Forbindelsesmuligheder
ANT+
Bluetooth (FTMS)

Håndpuls
Ja: -

USB-port
Opladning: Nej

Maks. brugervægt
lbs: 350
kg: 159
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Programmer
omfatter: Tilpasset, Bakke, Autopilot til
hjertefrekvens, Interval, Manuel, MET, Niveau,
VO2, HF 65 %, HF 80 %, HF-interval
Modstandsniveau: 1 til 40
Opstartsmodstand
watt: 10
Brugshastighed
watt: 10 til 750

