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ReActiv

PTE4000CS

Låg belastning för alla användare
Träning för överkroppen och underkroppen samt helkroppsträning

ReActiv 4,0 S har funktioner för endast överkropp, endast underkropp och helkroppsträning tillgängliga i

halvliggande position. Det linjära motståndet är särskilt användbart för användare som vill förbättra styrka och

balans i armar och ben.

Ger helkroppsträning

Lika stort motstånd för armar och ben

Steget kan justeras från 1 till 12,5 tum

Innovativa program

Upprätthåll önskad puls

Intensitetsbaserat program som använder METs som referens

Lindrar belastning på lederna

4.0 S kan användas även för mycket otränade personer

Minska belastningen på underkroppen på det halvliggande sätet

Intuitiv och lättanvänd konsoldesign

Bluetooth-baserad mottagare som är kompatibel med pulsband

LED-skärm och tydligt överlägg förbättrar användarinteraktionen

Passar en mängd olika användare

Justera handtagen framåt och bakåt



Tillbakalutad stegmaskin PTE4000CS/37

Funktioner Specifikationer

Autopilot för puls

Pulsbaserad programmering är tillgänglig med

bara en knapptryckning. Läkare kan tilldela

patienter en pulsmålzon och programmet

justerar då motståndet så att patienten håller

sig inom den zonen. En mängd olika

förinställda program ger användare flera olika

val för den typ av träning de är ute efter.

METs-baserat programprotokoll

ReActiv-serien har ett innovativt METs-program

som inte bara visar din metaboliska

motsvarighet, utan även hjälper dig att

bibehålla önskad METs genom automatiserade

motståndsjusteringar. Motståndsjusteringar sker

enligt användarens wattinmatning i realtid.

Linjärt motstånd 1:1

Den här stegmaskinen erbjuder 1:1-motstånd,

vilket gör att en starkare arm eller ett starkare

ben kan hjälpa till att träna den andra armen

eller det andra benet. Lika stort motstånd är bra

för en mängd olika användare, inklusive dem

med större rörlighet eller dem som har obalans

mellan vänster och höger ben eller armar.

Lågt startmotstånd

4.0 S är ett utmärkt val för att bygga upp

användarnas självförtroende och effektivitet då

de kan träna med olika nivåer av fysisk

aktivitet. Ett lågt startmotstånd med bara 5 watt

minskar belastningen på leder och ger bättre

motivation till återhämtning.

Halvliggande design

Den halvliggande designen är mycket

mångsidig och minskar belastningen på höfter,

knän och fotleder samtidigt som den ger ett

utmanande träningspass. Sätet passar många

användare i alla åldrar och med alla

rörlighetsbegränsningar.

Stegintervall

Stegdjupet varierar från 1 till 12,5 tum, vilket ger

möjlighet till både ett grundare steg och ett

längre steg. Stegdjupet är lika stort och

ömsesidigt från den ena foten till den andra.

Inbyggd pulsmottagare

ReActiv-serien innefattar ett toppmodernt

användargränssnitt och Bluetooth. Pulsen kan

spåras i realtid via Bluetooth med pulsband

över bröstet.

Nytt utseende och gränssnitt

Den nya LED-konsolen har en lättläst

punktmatrisskärm, två fönster längst ned och

ett meddelandefönster längst upp för

avläsningar. Detta inkluderar kalorier, distans,

puls samt många indikatorer enligt

användarnas programval. Användare kan

snabbt få en översikt över all information.

Överlägget ger intuitiv användning med

färgkontrast som är lätt att identifiera och

snabbknappar för att växla mellan träning,

METs, pulsprogram och mycket mer.

Justerbara handtag

Handtagens längd kan justeras så att de

passar en mängd olika användare. Handtagens

position kan lätt säkras för endast ben, endast

armar eller helkroppsträning.

Uppfylla krav

Certifieringar: CE-klass SA, EN957, UL

(kommersiell klassning)

Ström AC

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

Broms

Typ: Magnetiskt motståndssystem

Max användarvikt

lbs: 396

kg: 180

Gällande anslutning

ANT+

Bluetooth (FTMS)

USB-port

Laddning: Nej

Tillbehörspaket

Justerbar vevpartiarm: Tillval

Inbyggd pulsmottagare

Typ: ANT+, Bluetooth

CSAFE

Ja: -

Fläkt

Ja: 3 hastighetsnivåer

Handpuls

Ja: -

Program

omfattar: Anpassat, Backe, Autopilot för puls,

Intervall, Manuell, METs, Platå, Puls 65 %,

Puls 80 %, Pulsintervall

Motstånd

nivå: 1 till 20

Startmotstånd

watt: 10

Arbetstakt

watt: 10 till 750
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