
Bicicleta reclinada

ReActiv

PTE4000CR

Concebida para ser fácil posicionar-se e começar
Ótima para utilizadores com mobilidade reduzida

A entrada com um desnível muito baixo da 4.0 R é apropriada para utilizadores com mobilidade reduzida.

Juntamente com funcionalidades para maior conforto, a posição reclinada da 4.0 R proporciona uma utilização

confortável para utilizadores com todos os níveis de capacidade.

Maior conforto

Cada pedal está ligeiramente invertido para obter o melhor ângulo do pé

O banco move-se para a frente e para trás e é reclinável para maior conforto

Programas inovadores

Mantenha a sua frequência cardíaca desejada

Programa baseado em intensidade utilizando MET como referência

Portátil e ecológico

Não necessita de sistema elétrico. O movimento de pedalar alimenta a consola

O gerador contribui para um desempenho mais fluido

Design de consola intuitivo e fácil de utilizar

Recetor Bluetooth compatível com bandas de FC

O visor LED e a sobreposição transparente melhoram a interação com o utilizador
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Destaques

Adaptação automática de FC

A programação baseada na frequência

cardíaca está disponível com um simples

toque num botão. Os médicos podem atribuir

aos seus pacientes um intervalo de frequência

cardíaca e o programa ajusta a velocidade e

inclina para permanecer no intervalo. Uma

grande variedade de programas predefinidos

oferece aos utilizadores um grande número de

opções para o tipo de exercício que procuram.

Autoprodução de energia

A autoprodução de energia permite que a 4.0

R A seja colocado em praticamente quaisquer

instalações comerciais ou de paramédicos.

Esta funcionalidade de poupança de energia

também está de acordo com a UL nos Estados

Unidos e com as normas europeias, CE e

EN957, para instalações com preocupações

ambientais.

Ângulos do pedal ergonómico

Para um ângulo do pé e um movimento de

pedalar confortáveis, os pedais estão

invertidos 2 graus e apresentam uma

biomecânica ideal.

Banco multiajustável

O banco grande almofadado com apoio lombar

proporciona uma adaptação confortável para

uma grande variedade de utilizadores. O banco

permite ajustes para a frente/trás e do ângulo

do encosto.

Sistema de resistência magnética

O sistema de resistência magnética

proporciona uma utilização fluida e confortável,

bem como a aplicação e a

replicação consistentes de níveis de

resistência. Também permite um

funcionamento silencioso e reduz a

necessidade de manutenção de rotina porque

não há patins de travão a criar calor e fricção

no volante.

Protocolo de programa baseado em MET

A série ReActiv conta com um inovador

programa de MET que, para além de

apresentar o seu equivalente metabólico,

ajuda-o a manter a sua MET pretendida

ajustando automaticamente a resistência. Os

ajustes de resistência ocorrem de acordo com

a entrada de watts do utilizador em tempo real.

Recetor de frequência cardíaca incorporado

A série ReActiv incorpora uma interface de

utilizador com tecnologia de ponta e Bluetooth.

A frequência cardíaca podem ser

monitorizada em tempo real via Bluetooth com

bandas de peito de monitorização de

frequência cardíaca.

Nova aparência e interface

A nova consola LED dispõe de um visor de

matriz de pontos grande e fácil de ler, de duas

janelas na parte inferior e de uma janela de

mensagens na parte superior para leituras. Isto

inclui calorias, distância, pulsação e muitos

indicadores de acordo com as seleções de

programas dos utilizadores. Os utilizadores

conseguem ver todas as informações de uma

vez. A sobreposição permite uma operação

intuitiva com contraste de cor fácil de

identificar e com botões rápidos para alternar

entre Fitness, MET, programas de FC e muito

mais.
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Especificações

Conformidade

Certificações: Classe CE SA, EN957, UL

(qualidade comercial)

Travagem

Tipo: Sistema de resistência magnética

Alimentação CA

Volts: Gerador

Conetividade aplicável

ANT+

Bluetooth (FTMS)

Porta USB

Carregamento: Não

Conjunto de acessórios

Pedaleiro ajustável: Opcional

Recetor FC incorporado

Tipo: ANT+, Bluetooth

CSAFE

SIM: -

Ventoinha

SIM: 3 níveis de velocidade

Pulsação da mão

SIM: -

Peso máximo do utilizador

lbs: 350

kg: 159

Programas

Incluem: Personalizado, Montanha, Adaptação

automática de FC, Intervalo, Manual, MET,

Planalto, VO2, FC a 65%, FC a 80%, Intervalo

de FC

Nível de

resistência: Entre 1 e 40

Resistência ao iniciar

Watts: 10

Ritmo de trabalho

Watts: Entre 10 e 750
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