
Steper leżący

ReActiv

PTE4000CS

Niewielkie obciążenie dla wszystkich użytkowników
Ćwiczenia górnych, dolnych lub wszystkich partii ciała

ReaActiv 4.0 S pozwala na ćwiczenia wyłącznie górnych partii ciała, wyłącznie dolnych partii ciała oraz na

ćwiczenia całego ciała w pozycji półleżącej. Liniowy opór jest szczególnie przydatny dla użytkowników, którzy

chcą wzmocnić siłę i koordynację rąk i nóg.

Zapewnia ćwiczenia dla całego ciała

Identyczny opór dla rąk i nóg

Zakres wynosi od 1 do 12,5 cala

Innowacyjne programy

Utrzymaj żądane tętno

Intensywność programów oparta na wzorze ekwiwalentów metabolicznych (MET)

Łagodzi obciążenie i napięcie stawów

Z modelu 4.0 S mogą korzystać nawet niesprawni użytkownicy

Mniejsze obciążenie dolnych partii ciała dzięki pozycji półleżącej

Intuicyjna obsługa konsoli

Odbiornik Bluetooth jest zgodny z paskami do pomiaru tętna

Wyświetlacz LED i przezroczysta nakładka zwiększają możliwości interakcji z użytkownikiem

Możliwość dostosowania do różnych użytkowników

Możliwość przesuwania uchwytów do przodu i do tyłu
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Zalety

Automatyczny wskaźnik tętna

Programowanie oparte na tętnie jest dostępne

za naciśnięciem jednego przycisku. Lekarze

mogą przypisać pacjentom docelowy zakres

tętna, a program odpowiednio dostosowuje

opór tak, aby pacjent pozostał w tej strefie.

Szeroki wybór wstępnie ustawionych

programów daje użytkownikom możliwość

wyboru odpowiedniego rodzaju ćwiczeń.

Protokół programowy oparty na

ekwiwalentach metabolicznych (MET)

Seria ReActiv obejmuje innowacyjny program

MET, który nie tylko wyświetla ekwiwalent

metaboliczny, ale także pomaga w utrzymaniu

pożądanych wskaźników poprzez

automatyczne dostosowanie oporu. Regulacja

oporu odbywa się na bieżąco w zależności od

poboru mocy.

Opór liniowy 1:1

Ten steper oferuje opór 1:1, co pozwala na

wykorzystanie silniejszej ręki lub nogi do

trenowania drugiej ręki lub nogi. Identyczny

opór jest korzystny dla wielu użytkowników, w

tym osób o szerokim zakresie ruchów lub z

brakiem równowagi między lewymi i prawymi

nogami lub ramionami.

Niski opór początkowy

Model 4.0 S to doskonały wybór do budowania

pewności siebie i możliwości użytkowników,

ponieważ umożliwia użytkownikom

wykonywanie ćwiczeń na różnych poziomach

aktywności fizycznej. Niski opór początkowy

wynoszący zaledwie 5 W zmniejsza wpływ na

stawy i przyczynia się do lepszej motywacji do

powrotu do zdrowia.

Konstrukcja półleżąca

Niezwykle wszechstronna, półleżąca

konstrukcja zmniejsza obciążenie bioder, kolan

i kostek, zapewniając jednocześnie ambitny

trening. Siedzisko jest przeznaczone dla wielu

użytkowników w każdym wieku i z

ograniczonym zakresem ruchu.

Zakres kroków

Zakres kroków wynosi od 1 do 12,5 cala, co

pozwala na wykonywanie krótszych i

dłuższych kroków. Zakres głębokości kroku jest

jednakowy i odwrotny dla obu stóp.

Wbudowany odbiornik tętna

Seria ReActiv obejmuje nowoczesny interfejs

użytkownika i technologię Bluetooth. Tętno

można monitorować w czasie rzeczywistym za

pomocą połączenia Bluetooth i pasków do

pomiaru tętna na klatce piersiowej.

Nowy wygląd i interfejs

Nowa konsola LED jest wyposażona w

czytelny wyświetlacz z matrycą punktową, dwa

okna na dole i jedno okno na górze do

odczytu. Przedstawiają one kalorie, odległość,

tętno i wiele wskaźników w zależności od

wybranych programów, aby użytkownik ma

łatwy podgląd wszystkich informacji. Układ

umożliwia intuicyjną obsługę dzięki

kontrastowi kolorów i szybkim przyciskom do

przełączania między trybami Fitness, MET,

tętna (HR) i innymi.

Regulowane uchwyty

Długość uchwytów można regulować, aby

dopasować je do potrzeb różnych

użytkowników. Niezależnie od tego, czy chodzi

o trening całego ciała, nóg czy tylko ramion,

położenie uchwytu można łatwo zmienić.
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Dane techniczne

Zgodność

Certyfikaty: CE klasa SA, EN957, UL (klasa

komercyjna)

Zasilanie AC

V: Zasilacz (12 V DC/1,5 A), 100–240 V AC

Światło stop

Typ: Magnetyczny system oporu

Maksymalna waga użytkownika

funta: 396

kg: 180

Odpowiednie połączenia

ANT+

Bluetooth (FTMS)

Port USB

Ładowanie: Nie

Zestaw akcesoriów

Regulowane ramię korby: Opcjonalne

Wbudowany odbiornik tętna

Typ: ANT+, Bluetooth

CSAFE

Tak: -

Wentylator

Tak: 3 poziomy prędkości

Pomiar pulsu z dłoni

Tak: -

Programy

obejmują: Niestandardowy, Podbieg,

Automatyczny wskaźnik tętna, Interwałowy,

Ręczny, MET, Płaskowyż, Tętno 65%, Tętno

80%, Zmienne tętno

Poziom

oporu: od 1 do 20

Opór początkowy

W: 10

Tempo pracy

W: od 10 do 750
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