
Liggende
stepmaskine

ReActiv

PTE4000CS

Lav belastning for alle brugere
Overkrop eller underkrop samt helkropstræning

ReActiv 4.0 S gør det muligt at træne udelukkende overkroppen, udelukkende underkroppen og hele kroppen i

halvliggende position. Den lineære modstand er især nyttig til at forbedre brugernes styrke og balance i arme og

ben.

Giver træning af hele kroppen

Modstanden er ens for arme og ben

Trinenes interval varierer fra 1" til 12,5"

Innovative programmer

Oprethold den ønskede hjertefrekvens

Intensitetsbaseret program vha. MET (Metabolic Equivalent of Task) som benchmark

Reducerer stød og belastning af led

4.0 S er velegnet til fysisk udfordrede brugere

Afhjælp belastning af underkroppen med det halvliggende sæde

Intuitivt og brugervenligt konsoldesign

Bluetooth-modtager er kompatibel med pulssensorer

LED-skærm og klar overlejring forbedrer brugerinteraktionen

Kan tilpasses mange brugere

Juster håndtagene frem og tilbage
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Vigtigste nyheder

Autopilot til hjertefrekvens

Det er muligt at programmere hjertefrekvens

ved at trykke på en knap. Sundhedspersonale

kan fastsætte en specifik hjertefrekvenszone for

deres patienter, og programmet justerer dermed

modstanden, så frekvensen holdes

inden for zonen. Forudindstillede programmer

giver brugerne en række muligheder for den

type træning, de søger.

MET-baseret programprotokol

ReActiv-serien omfatter et nyskabende MET-

program, 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.

1:1 lineær modstand

Denne stepmaskine har 1:1-modstand, hvilket

giver en stærk arm eller et stærkt ben mulighed

for at træne en anden arm eller et andet ben.

Lige modstand er gavnligt for mange brugere,

herunder dem med større bevægelighed eller

dem, som har en styrkemæssig ubalance

mellem højre og venstre ben eller arme.

Lav opstartsmodstand

4.0 S er et fremragende valg til at opbygge

brugernes selvtillid og ydeevne ved at gøre det

muligt at træne på forskellige fysiske

aktivitetsniveauer. En lav opstartsmodstand ved

kun 5 watt reducerer belastning af leddene og

bidrager til at øge motivationen for

genoptræning.

Halvliggende design

Det alsidige, halvliggende design afhjælper

belastning af hofter, knæ og ankler, og sørger

samtidig for en udfordrende træning. Sædet

passer til mange brugere i forskellige aldre og

med fysiske begrænsninger.

Trininterval

Trinenes dybde varierer fra 1" til 12,5", hvilket

muliggør lavere trin såvel som dybere trin.

Stepmaskinens trininterval er ens for begge

fødder.

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 er udstyret 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 se 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.

Justerbare håndtag

Det brugervenlige skaft kan justeres i længden,

så det passer til forskellige brugere.

Håndtagets placering er let at sikre til

bentræning, armtræning eller træning af hele

kroppen.
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Specifikationer

Overholdelse

Certificeringer: CE klasse SA, EN957, UL

(handelskvalitet)

Vekselstrømseffekt

Volt: Adapter (DC12 V/1,5 A), AC 100-240 V

Bremse

Type: Magnetisk modstandssystem

Maks. brugervægt

lbs: 396

kg: 180

Forbindelsesmuligheder

ANT+

Bluetooth (FTMS)

USB-port

Opladning: Nej

Tilbehørssæt

Justerbar krumtaparm: Ekstra tilbehør

Indbygget hjertefrekvensmodtager

Type: ANT+, Bluetooth

CSAFE

Ja: -

Blæser

Ja: 3 hastighedsindstillinger

Håndpuls

Ja: -

Programmer

omfatter: Tilpasset, Bakke, Autopilot til

hjertefrekvens, Interval, Manuel, MET, Niveau,

HF 65 %, HF 80 %, HF-interval

Modstands-

niveau: 1 til 20

Opstartsmodstand

watt: 10

Brugshastighed

watt: 10 til 750
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