
Lamavas asendis
ratas

ReActiv

PTE4000CR

Mõeldud lihtsaks kasutamiseks
Suurepärane piiratud liikumisvõimega kasutajatele

4.0 R madal aste on mugav lisandus piiratud liikumisvõimega kasutajatele. Lisaks võimaldab mudeli 4.0 R lamav

asend mugavat kasutamist mis tahes võimekusega inimestele.

Täiustatud mugavus

Kumbki pedaal on optimaalse jalanurga jaoks veidi sissepoole pööratud

Iste liigub edasi ja tagasi ning seda saab mugavalt kallutada

Uuenduslikud programmid

Soovitud südamerütmi säilitamine

Intensiivsuspõhine programm, mis kasutab võrdlusalusena MET-i

Teisaldatav ja keskkonnasõbralik

Elektrit pole vaja. Pedaalimine tagab konsoolile toite

Generaator tagab sujuvama jõudluse

Intuitiivne ja kergesti kasutatav konsool

Bluetoothil põhinev vastuvõtja ühildub südame löögisageduse vöödega

LED-ekraan ja selge kuva täiustavad suhtlemist kasutajaga



Lamavas asendis ratas PTE4000CR/37

Esiletõstetud tooted Spetsifikatsioon

Südame löögisageduse autopiloot

Nupuvajutusel on saadaval südame

löögisagedusel põhinev programmeerimine.

Arstid saavad patsientidele määrata sihipärase

südame löögisageduse tsooni ja programm

reguleerib vastavalt sellele kiirust ning kallet.

Mitmed eelseadistatud programmid pakuvad

kasutajale võimalust valida endale sobiv.

Isegenereeritav võimsus

Isegenereeritav võimsus võimaldab 4.0 R-i

äriasutuses või meditsiiniasutuses praktiliselt

kõikjale paigutada. See

energiasäästufunktsioon vastab ka UL-ile

Ameerika Ühendriikides ja Euroopa

standarditele, CE ja EN957, keskkonnateadlike

rajatiste osas.

Ergonoomilised pedaali nurgad

Mugava jala asendi ja väntamisliigutuse jaoks

on pedaalid 2-kraadise nurga all ning

optimaalselt biomehaanilised.

Reguleeritav iste

Suur polsterdatud ise koos nimmetoega tagab

mugavuse erinevatele kasutajatele. Istet saab

liigutada edasi-/tagasi ning reguleerida istme

seljatuge.

Magnettakistussüsteem

Magnettakistussüsteem tagab sujuva, mugava

sõitmise ning takistustasemete järjepideva

rakendamise ja kordamise. Samuti tagab see

vaikse töö ja vähendab vajadust korralise

hoolduse järele, sest puuduvad hoorattal

kuumust ja hõõrdumist tekitavad piduripadjad.

Metaboolsel ekvivalendil (MET) põhinev

programmiprotokoll

ReActiv sari hõlmab innovaatilist MET-i

programm, mis kuvab teie metaboolse

ekvivalendi ja aitab soovitud MET-väärtusi

automaatsete takistusseadistuste abil

säilitada. Takistuse reguleerimine toimub

vastavalt kasutaja reaalajas pingesisendile.

Sisseehitatud südame löögisageduse

vastuvõtja

ReActiv sari kasutab uusimat kasutajaliidest ja

Bluetoothi. Südame löögisagedust saab

Bluetoothi kaudu reaalajas jälgida, kasutades

südame löögisageduse rinnavöösid.

Uus välimus ja liides

Uuel LED-konsoolil on suur hõlpsasti loetav

punktmaatrikspaneel, kaks kuva all ja üks

näitude jaoks üleval. See hõlmab kaloreid,

vahemaad, pulssi ja mitmeid teisi näidikuid,

vastavalt kasutaja programmivalikule.

Kasutajad saavad kogu teabe ühe

silmapilguga. Kuva võimaldab intuitiivset

töötamist hõlpsasti tuvastatavate

värvikontrastide ja kiirnuppudega fitnessi,

METi, südame löögisageduse ja muude

programmide vahel lülitamiseks.

Vastavus

Sertifikaadid: CE klass SA, EN957, UL

(Kaubanduslik kvaliteet)

Pidur

Tüüp: Magnettakistussüsteem

Võimsus vahelduvvool

Volti: Generaator

Kohaldatav ühenduvus

ANT+

Bluetooth (FTMS)

USB-liides

Laadimine: Ei

Tarvikute komplekt

Reguleeritav vänt: Valikuline

Sisseehitatud südame löögisageduse

vastuvõtja

Tüüp: ANT+, Bluetooth

CSAFE

Jah: -

Ventilaator

Jah: 3 kiirusetaset

Käe pulss

Jah: -

Kasutaja max kaal

naela: 350

kg: 159

Programmid

hõlmavad: Kohandatud, Mägi, Südame

löögisageduse autopiloot, Intervall,

Kasutusjuhend, MET, Platoo, VO2, Südame

löögisagedus 65%, Südame löögisagedus

80%, Südame löögisageduse intervall

Takistus

tase: 1 kuni 40

Käivitustakistus

vatti: 10

Töömäär

vatti: 10 kuni 750
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