
Ligfiets
ReActiv

PTE4000CR

Ontworpen om gemakkelijk mee te nemen
Ideaal voor gebruikers met beperkte mobiliteit

De lage opstap van de 4.0 R is een uitkomst voor gebruikers met beperkte mobiliteit. Naast de functies voor

meer comfort biedt de naar achteren gekantelde stand van de 4.0 R een prettige ervaring voor elk type

gebruiker.

Verbeterd comfort

Elk pedaal is iets omgedraaid voor een optimale hoek van de voet

De stoel kan naar voren en naar achteren worden geschoven en ook naar achteren worden gekanteld voor comfort

Innovatieve programma's

Behoud uw gewenste hartslag

Op intensiteit gebaseerd programma met gebruik van MET's als benchmark

Draagbaar en milieuvriendelijk

Er is geen elektriciteit nodig. Pedaalbeweging drijft de console aan

De generator draagt bij aan soepelere prestaties

Intuïtief en gebruiksvriendelijk consoledesign

De op Bluetooth gebaseerde ontvanger is compatibel met hartslagbanden

LED-display en heldere overlay verbeteren de gebruikersinteractie



Ligfiets PTE4000CR/37

Kenmerken

Automatische hartslagbediening

Programmering op basis van hartslag is

beschikbaar met één druk op de knop. Artsen

kunnen hun patiënten een zone voor de

doelhartslag toewijzen en het programma past

de snelheid en de helling overeenkomstig aan

om binnen deze zone te blijven. Verschillende

vooraf ingestelde programma's bieden de

gebruikers een aantal keuzes voor het type

oefening dat ze willen doen.

Zelfgenererend vermogen

Dankzij het zelfgenererende vermogen kan de

4.0 R vrijwel overal in commerciële of

paramedische faciliteiten worden geplaatst.

Deze energiebesparende functie voldoet ook

aan UL in de Verenigde Staten en aan de

Europese normen CE en EN957, voor

milieubewuste bedrijven.

Ergonomische pedaalhoeken

Voor een comfortabele fietsbeweging en hoek

van de voet, zijn de pedalen twee graden

omgekeerd en zijn ze voorzien van optimale

biomechanica.

Meervoudig verstelbare stoel

Extra groot, gevoerd zadel met lumbale

ondersteuning voor een comfortabele pasvorm

geschikt voor een grote verscheidenheid

gebruikers. De stoel kan naar voren/achteren

worden geschoven en naar achteren worden

gekanteld.

Magnetisch weerstandsysteem

Het magnetische weerstandssysteem zorgt

voor een soepele, comfortabele beweging en

voor een consistente toepassing en replicatie

van weerstandsniveaus. Het zorgt ook voor een

stille werking en vermindert de noodzaak van

routineonderhoud, omdat er geen remblokken

zijn die warmte en wrijving op het vliegwiel

veroorzaken.

Op MET's gebaseerd programmaprotocol

De ReActiv-serie beschikt over een innovatief

MET's-programma dat niet alleen uw

metabolische waardes weergeeft, maar ook

helpt om uw gewenste MET's vast te houden

door geautomatiseerde

weerstandsaanpassingen.

Weerstandsaanpassingen vinden plaats

volgens de realtime vermogensinvoer van de

gebruiker.

Ingebouwde hartslagontvanger

De ReActiv-serie is voorzien van een

geavanceerde gebruikersinterface en Bluetooth.

De hartslag kan realtime worden gevolgd via

Bluetooth met borstbanden voor

hartslagbewaking.

Nieuwe uitstraling en interface

De nieuwe LED-console beschikt over een

groot, eenvoudig afleesbaar dot-matrix display,

twee vensters aan de onderkant en

een venster aan de bovenkant voor

schermteksten. Inclusief calorieën, afstand,

hartslag en vele andere indicatoren volgens de

programmaselecties van gebruikers. Gebruikers

kunnen alle informatie in één oogopslag

bekijken. De overlay zorgt voor intuïtieve

bediening met gemakkelijk te interpreteren

kleurcontrast en sneltoetsen om te schakelen

tussen Fitness, MET's, Hartslagprogramma's

en nog veel meer.
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Specificaties

Naleving

Certificeringen: CE klasse SA, EN957, UL

(commerciële kwaliteit)

Remmen

Type: Magnetisch weerstandsysteem

AC-vermogen

Volt: Generator

Toepasselijke connectiviteit

ANT+

Bluetooth (FTMS)

USB-poort

Opladen: Nee

Accessoireset

Verstelbare pedaalarm: Optioneel

Ingebouwde hartslagontvanger

Type: ANT+, Bluetooth

CSAFE

Ja: -

Ventilator

Ja: 3 snelheidsniveaus

Polsslag

Ja: -

Maximaal gewicht van gebruiker

lbs: 350

kg: 159

Programma's

inclusief: Custom, Heuvel, Automatische

hartslagbediening, Interval, Handmatig, Mets,

Plateau, VO2, Hartslag 65%, Hartslag 80%,

Hartslag interval

Weerstand

niveau: 1 tot 40

Startweerstand

watt: 10

Werksnelheid

watt: 10 tot 750
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