Steperis ar
atliecamu atzveltni
ReActiv

PTE4000CS

Zema nelabvēlīgā noslodze visiem lietotājiem
Ķermeņa augšdaļas vai apakšdaļas un visa ķermeņa vingrinājumi
ReActiv 4.0 S ļauj veikt ķermeņa augšdaļas, ķermeņa apakšdaļas un visa ķermeņa vingrinājumus daļējā guļus
stāvoklī. Lineārā pretestība īpaši palīdz lietotājiem uzlabot roku un kāju izturību un līdzsvaru.
Nodrošina visa ķermeņa vingrinājumus
Pretestība rokām un kājām ir vienāda
Solis svārstās no 1 līdz 12,5 collām (2,54–31,75 cm)
Inovatīvas programmas
Saglabājiet vēlamo sirdsdarbības ātrumu
Uz intensitāti balstīta programma, kura vadās pēc MET
Atbrīvo no slodzes uz locītavām
4.0 S ir pieejams pat lietotājiem ar vāju ﬁzisko stāvokli
Atbrīvojieties no ķermeņa apakšdaļas saspringuma uz pusguļus novietotā sēdekļa
Intuitīvs un ērti lietojams konsoles dizains
Bluetooth uztvērējs ir saderīgs ar sirdsdarbības uzraudzības siksnām
LED displejs un skaidrs pārklājums uzlabo lietotāju pieredzi
Piemērots dažādiem lietotājiem
Regulējiet rokturus uz priekšu un atpakaļ
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Izceltie produkti
HR Auto pilot

Programma, kas balstīta uz sirdsdarbības
ātrumu, ir pieejama, nospiežot tikai vienu
taustiņu. Medicīnas speciālisti saviem
pacientiem var noteikt mērķtiecīgu
sirdsdarbības zonu, un programma attiecīgi
pielāgo pretestību, lai pacienta sirdsdarbība
saglabātos šajā zonā. Iepriekš iestatāmo
programmu dažādība dod lietotājiem iespējas
izvēlēties vingrinājumu veidu.

ieskaitot tos, kuriem ir plašāks kustību
diapazons, vai tos, kuriem nav pietiekama
līdzsvara starp kreiso un labo kāju vai roku.
Zema pretestība vingrojuma sākumā
4.0 S ir lieliska izvēle, lai palielinātu lietotāju
pārliecību un efektivitāti, ļaujot vingrot dažādos
ﬁzisko aktivitāšu līmeņos. Zema
pretestība vingrojuma sākumā tikai ar 5 vatiem
samazina slodzi uz locītavām un veicina
labāku motivāciju ceļā uz spēku atgūšanu.
Pusguļus novietojuma dizains
Ļoti universāls, pusguļus novietojuma dizains
mazina slodzi uz gurniem, ceļgaliem un
potītēm, vienlaikus nodrošinot izaicinošu
treniņu. Sēdeklis ir piemērots daudziem
lietotājiem neatkarīgi no vecuma un kustību
ierobežojumiem.

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 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.
Pielāgojami rokturi

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.
1:1 lineārā pretestība
Šis steperis piedāvā 1:1 pretestību, kas
nodrošina, ka stiprākā roka vai kāja palīdz
trenēt otru roku vai kāju. Vienāda pretestība
sniedz priekšrocības dažādiem lietotājiem,

Soļu diapazons

Pakāpiena dziļums ir no 1 līdz 12,5 collām
(2,54–31,75 cm), kas ļauj veikt gan mazākus,
gan platākus soļus. Soļu dziļuma diapazons ir
vienāds no vienas pēdas uz otru.

Komplektācijā iekļauto rokturu garums ir
regulējams, lai tie būtu piemēroti dažādiem
lietotājiem. Rokturi ir viegli nostiprināmi, lai
veiktu tikai kāju, tikai roku vai visa ķermeņa
vingrinājumus.

Steperis ar atliecamu atzveltni

PTE4000CS/37

Speciﬁkācijas
Atbilstība
Sertiﬁkācijas: CE klases SA, EN957, UL
(komerciāla kategorija)
Maiņstrāva
Volti: Adapteris (līdzstr. 12 V/1,5 A), Maiņstrāva
100-240V
Bremze
Tips: Magnētiskās pretestības sistēma
Maksimālais lietotāja svars
mārciņas: 396
kg: 180

USB ports
Notiek uzlāde: Nē
Piederumu komplekts
Regulējams kloķmehānisma stienis: Papildus
Iebūvēts sirdsdarbības uztvērējs
Tips: ANT+, Bluetooth
CSAFE
Jā: Ventilators
Jā: 3 ātruma līmeņi

Izmantojamā savienojamība
ANT+
Bluetooth (FTMS)

Rokas pulss
Jā: -
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Programmas
ietver: Pielāgoti, Hill, HR Auto pilot, Interval,
Instrukcija, MET, Plateau, HR 65%, HR 80%,
HR Intervāls
Pretestības
līmenis: 1–20
Starta pretestība
vati: 10
Darbības ātrums
vati: 10 līdz 750

