Recumbent stepper
ReActiv

PTE4000CS

Lage impact voor alle gebruikers
Oefeningen voor het boven of onderlichaam en het volledige lichaam
Met de ReActiv 4.0 S wordt het trainen van alleen het bovenlichaam, alleen het onderlichaam of het volledige
lichaam mogelijk in een semi-lighouding. De lineaire weerstand is met name handig om de armen en benen van
gebruikers sterker te maken en beter in balans te brengen.
Maakt het mogelijk om het volledige lichaam te trainen
De weerstand is gelijk voor de armen en benen
Het stapbereik varieert van 2,5 cm (1") tot 30,5 cm (12,5")
Innovatieve programma's
Behoud uw gewenste hartslag
Op intensiteit gebaseerd programma met gebruik van MET's als benchmark
Vermindert impact en stress op gewrichten
De 4.0 S is zelfs toegankelijk voor gebruikers met een beperkte conditie
Verlaag de belasting van het onderlichaam op de semi-recumbent zitting.
Intuïtief en gebruiksvriendelijk console design
De op Bluetooth gebaseerde ontvanger is compatibel met hartslagbanden
LED-display en heldere overlay verbeteren de gebruikersinteractie
Geschikt voor diverse gebruikers
Verstel de handgrepen naar voren en naar achteren

Recumbent stepper

PTE4000CS/37

Kenmerken
Automatische hartslagbediening

Programmering op basis van hartslag is
beschikbaar met één druk op de knop.
Therapeuten kunnen hun patiënten een zone
voor de doelhartslag toewijzen en het
programma past de weerstand 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.
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.
Lineaire weerstand van 1:1
Deze stepper biedt een weerstand van 1:1,
waardoor een sterkere arm of been een andere
arm of been kan helpen tijdens het trainen.
Een gelijke weerstand is gunstig voor een
groot aantal gebruikers, waaronder gebruikers

met een groter bewegingsbereik of mensen
met een onbalans tussen een arm of been aan
de linker- of rechterkant.
Lage startweerstand
De 4.0 S is een uitstekende keuze om het
vertrouwen en de eﬃciëntie van gebruikers te
vergroten doordat gebruikers in staat worden
gesteld op verschillende niveaus van fysieke
activiteit te bewegen. Een lage startweerstand
met slechts 5 watt vermindert de impact op
gewrichten en draagt bij aan een betere
motivatie voor herstel.
Semi-recumbent ontwerp
Het zeer veelzijdige semi-recumbent ontwerp
verlicht de spanning op de heupen, knieën en
enkels en zorgt tegelijkertijd voor een
uitdagende work-out. De zitting is geschikt
voor veel gebruikers van allerlei leeftijden en
diverse mobiliteitsbeperkingen.

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
eenvoudig aﬂeesbaar dot-matrix display, twee
vensters aan de onderkant en een venster aan
de bovenkant voor schermteksten. Inclusief
calorieën, afstand, hartslag en veel 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 meer.
Verstelbare handgrepen

Stapbereik

De stapdiepte varieert van 2,5 cm (1") tot 30,5
cm (12,5"), wat zowel kleine stappen als grote
stappen mogelijk maakt. Het dieptebereik van
de stap is gelijk en omgekeerd van de ene voet
naar de andere.

De verstelbare handgrepen zijn in lengte
verstelbaar, zodat ze geschikt zijn voor
verschillende gebruikers. De handgrepen
kunnen eenvoudig worden ingesteld voor
alleen benen, alleen armen of work-outs voor
het hele lichaam.
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Speciﬁcaties
Naleving
Certiﬁceringen: CE Class SA, EN957, UL
(commerciële kwaliteit)
AC-vermogen
Volt: Adapter (DC 12 V/1,5 A), AC 100 - 240 V
Remmen
Type: Magnetisch weerstandsysteem
Maximaal gewicht van gebruiker
lbs: 396
kg: 180
Toepasselijke connectiviteit
ANT+
Bluetooth (FTMS)

USB-poort
Opladen: Nee
Accessoireset
Verstelbare pedaalarm: Optioneel

Programma's
inclusief: Custom, Heuvel, Automatische
hartslagbediening, Interval, Handmatig, Mets,
Plateau, Hartslag 65%, Hartslag 80%, Hartslag
interval

Ingebouwde hartslagontvanger
Type: ANT+, Bluetooth

Weerstand
niveau: 1 tot 20

CSAFE
Ja: -

Startweerstand
watt: 10

Ventilator
Ja: 3 snelheidsniveaus

Werksnelheid
watt: 10 tot 750

Polsslag
Ja: -
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