
Lamavas asendis
stepper

ReActiv

PTE4000CS

Väiksem koormus kõigile kasutajatele
Ala- või ülakeha ja kogu keha treening

ReActiv 4.0 S võimaldab poollamavas asendis teha nii alakeha, ülakeha kui ka kogu keha treeningut. Lineaarne

takistus on eriti kasulik nendele, kes peavad treenima ja tasakaalustama oma käsi ja jalgu.

Võimaldab terve keha treeninguid

Takistus on kätele ja jalgadele võrdne.

Sammu ulatus on vahemikus 1 kuni 12,5 tolli

Uuenduslikud programmid

Soovitud südamerütmi säilitamine

Intensiivsuspõhine programm, mis kasutab võrdlusalusena MET-i

Vähendab liigestele tekkivat koormust

4.0 S-i saavad kasutada isegi lihasmassi kaotanud isikud

Leevendage alakeha stressi poollamava istmega

Intuitiivne ja kergesti kasutatav konsool

Bluetoothil põhinev vastuvõtja ühildub südame löögisageduse vöödega

LED-ekraan ja selge kuva täiustavad suhtlemist kasutajaga

Kohandatav paljudele erinevatele kasutajatele

Käepeidemete reguleerimine edasi ja tagasi



Lamavas asendis stepper PTE4000CS/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 takistust. Mitmed

eelseadistatud programmid pakuvad kasutajale

võimalust valida endale sobiv.

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.

1:1 lineaarne takistus

See stepper pakub 1:1 takistust, mis võimaldab

tugevamal käel või jalal aidata teist kätt või

jalga treenida. Võrdne takistus on kasulik

paljudele kasutajatele, sealhulgas neile, kel

on laiem liikumisulatus või tasakaalutus

vasaku ja parema jala või käe vahel.

Madal käivitustakistus

4.0 S sobib suurepäraselt kasutajate

enesekindluse ja jõudsuse suurendamiseks,

võimaldades kasutajatel treenida füüsilise

aktiivsuse erinevatel tasemetel. Vaid 5-vatine

madal käivitustakistus vähendab mõju

liigestele ja motiveerib taastusravil osalema.

Poollamav disain

Väga mitmekülgne poollamav disain

leevendab puusadele, põlvedele ja

pahkluudele tekkivat stressi, tagades samal

ajal väljakutsuva treeningu. Iste sobib erinevas

vanuses ja liikumispiirangutega kasutajatele.

Sammu ulatus

Sammu sügavus on vahemikus 1 kui 12,5 tolli,

mis võimaldab teha nii väiksemaid kui ka

kaugemale ulatuvaid samme. Sammu

sügavusulatus on võrdne ja vastastikune ühelt

jalalt teisele.

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 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.

Reguleeritavad käepidemed

Käepidemete pikkust saab erinevate kasutajate

jaoks reguleerida. Käepideme saab hõlpsasti

kinnitada jalgade, käte või kogu keha

treenimiseks.

Vastavus

Sertifikaadid: CE klass SA, EN957, UL

(Kaubanduslik kvaliteet)

Võimsus vahelduvvool

Volti: Adapter (alalisvool 12 V / 1,5 A), AC

100-240V

Pidur

Tüüp: Magnettakistussüsteem

Kasutaja max kaal

naela: 396

kg: 180

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: -

Programmid

hõlmavad: Kohandatud, Mägi, Südame

löögisageduse autopiloot, Intervall,

Manuaalne, MET, Platoo, Südame

löögisagedus 65%, Südame löögisagedus

80%, Südame löögisageduse intervall

Takistus

tase: 1 kuni 20

Käivitustakistus

vatti: 10

Töömäär

vatti: 10 kuni 750
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