
Guļus braucams
velosipēds

ReActiv

PTE4000CR

Veidots vienkāršai uzkāpšanai un vingrinājumu sākšanai
Lieliski piemērots lietotājiem ar kustību traucējumiem

4.0 R zemais pakāpiens ir draudzīgs lietotājiem ar kustību traucējumiem. Papildus uzlabotām komforta

funkcijām 4.0 R pazeminātais novietojums nodrošina ērtu braukšanu lietotājiem ar dažādām spējām.

Lielāks komforts

Katrs pedālis ir nedaudz pagriezts, lai panāktu optimālu pēdas leņķi

Sēdeklis ir kustināms uz priekšu un atpakaļ, nodrošinot komfortu

Inovatīvas programmas

Saglabājiet vēlamo sirdsdarbības ātrumu

Uz intensitāti balstīta programma, kura vadās pēc MET

Pārvietojams un videi draudzīgs

Elektrība nav nepieciešama. Pedāļa kustība darbina konsoli

Ģenerators veicina vienmērīgāku darbību

Intuitīvs un ērti lietojams konsoles dizains

Bluetooth uztvērējs ir saderīgs ar sirdsdarbības uzraudzības siksnām

LED displejs un skaidrs pārklājums uzlabo lietotāju pieredzi
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Izceltie produkti Specifikācijas

HR Auto pilot

Programma, kas balstīta uz sirdsdarbības

ātrumu, ir pieejama, nospiežot tikai vienu

taustiņu. Ārstniecības personāls saviem

pacientiem var noteikt mērķtiecīgu

sirdsdarbības zonu, un programma attiecīgi

pielāgo ātrumu un slīpumu, lai pacienta

sirdsdarbība saglabātos šajā zonā. Iepriekš

iestatāmo programmu dažādība dod

lietotājiem iespējas izvēlēties vingrinājumu

veidu.

Pašģenerējoša jauda

Pašģenerējošā jauda ļauj praktiski novietot 4.0

R jebkurā vietā komerciālā vai medicīnas

iestādē. Šī enerģijas taupīšanas funkcija atbilst

arī UL prasībām Amerikas Savienotajās Valstīs

un Eiropas standartiem CE un EN957 attiecībā

uz videi draudzīgām iekārtām.

Ergonomiski pedāļu leņķi

Ērtam pēdas leņķim un riteņbraukšanas

kustībai pedāļi ir pagriezti par 2 grādiem un

nodrošina optimālu biomehāniku.

Vairākos veidos regulējams sēdeklis

Palielināts, polsterēts sēdeklis ar atbalstu

jostas vietai ērti pieguļ visdažādākajiem

lietotājiem. Sēdeklis ļauj pielāgot

priekšējo/aizmugurējo un sēdekļa atzveltnes

leņķi.

Magnētiskās pretestības sistēma

Magnētiskās pretestības sistēma nodrošina

vienmērīgu, ērtu braukšanu, kā arī konsekventu

pretestības līmeņu piemērošanu un

atkārtošanu. Tas arī nodrošina klusu darbību un

samazina nepieciešamību pēc regulāras

apkopes, jo bremžu kluči nerada siltumu un

berzi uz spararata.

Uz MET balstīts programmas protokols

ReActiv sērija ietver novatorisku MET

programma, kas ne tikai parāda jūsu

metabolisma ekvivalentu, bet arī palīdz uzturēt

vēlamos MET, veicot automātiskas pretestības

korekcijas. Pretestības pielāgošana notiek

saskaņā ar lietotāja reāllaika vatu ievadi.

Iebūvēts sirdsdarbības uztvērējs

ReActiv sērija ietver vismodernāko lietotāja

interfeisu un Bluetooth. Sirdsdarbības ātrumu

var izsekot reāllaikā, izmantojot Bluetooth, ar

sirds ritma uzraudzības krūšu siksnām.

Jauns izskats un interfeiss

Jaunā LED konsole ietver lielu, viegli lasāmu

punktmatricas displeju, divus lodziņus apakšā

un vienu ziņojumu lodziņu augšpusē datu

nolasīšanai. Dati ietver kalorijas, distanci,

pulsu un daudzus citus rādītājus atbilstoši

lietotāju izvēlētajām programmām. Lietotāji

visu informāciju var iegūt vienā mirklī.

Pārklājums ļauj intuitīvi darboties, izmantojot

viegli identificējamu krāsu kontrastu un pogas,

kuras izmantojot var pārslēgties starp Fitness,

MET, HR programmām un daudz ko citu.

Atbilstība

Sertifikācijas: CE klases SA, EN957, UL

(komerciāla kategorija)

Bremze

Tips: Magnētiskās pretestības sistēma

Maiņstrāva

Volti: Ģenerators

Izmantojamā savienojamība

ANT+

Bluetooth (FTMS)

USB ports

Notiek uzlāde: Nē

Piederumu komplekts

Regulējams kloķmehānisma stienis: Papildus

Iebūvēts sirdsdarbības uztvērējs

Tips: ANT+, Bluetooth

CSAFE

Jā: -

Ventilators

Jā: 3 ātruma līmeņi

Rokas pulss

Jā: -

Maksimālais lietotāja svars

mārciņas: 350

kg: 159

Programmas

ietver: Pielāgoti, Hill, HR Auto pilot, Interval,

Instrukcija, MET, Plateau, VO2, HR 65%, HR

80%, HR Intervāls

Pretestības

līmenis: 1–40

Starta pretestība

vati: 10

Darbības ātrums

vati: 10–750
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