
Løbebånd

ReActiv

PTE4000CT

Magter de mange kilometer
Robust konstruktion med avancerede programmer

Model 4.0 T har mange flere faciliteter end normale løbebånd: Forlængede håndlister, incline og decline, lav

starthastighed og innovative programmer. Denne model er alsidig og holdbar, bygget til professionel

anvendelse.

Innovative programmer

Fasthold den ønskede puls

Intensitetsbaseret program - baseret på METs (Metabolic Equivalent of Task)

Sikkerhed møder komfort

Håndlister i fuld længde øger sikkerheden

Start fra 0,48 km/t og forøg i precise trin á 0,16 km/t.

Alsidig, så den passer til en bred vifte af brugermobilitet

Formotor og bagmotor tillader ægte gang op og ned ad bakke

Intuitivt og brugervenligt konsoldesign

Bluetooth-modtager er kompatibel med pulsbælter/pulsremme

Intuitiv, brugervenlig skærm og USB-opladning til telefoner
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Vigtigste nyheder

Nyt udseende og ny grænseflade

Den nye LED-konsol leveres med en

letlæselig skærm, to vinduer nederst, og ét

meddelelsesvindue øverst med info om

kalorier, distance, puls og mange oplysninger i

henhold til brugernes programvalg. Brugerne

kan få alle disse oplysninger på én gang.

Betjeningspanelet muliggør intuitiv betjening

med let genkendelige farver og quick-knapper,

der hurtigt kan skifte mellem fitness, METs,

hjertefrekvensprogrammer og meget mere.

USB-porten muliggør beskeden opladning af

mobiltelefoner.

Dual-lift-motorer

Lift-motorer placeret forrest og bagerst på

løbebåndet giver unik mulighed for at træne

ægte gang op og ned ad bakke. Det involverer

flere muskelgruppen og sener en gang på

vandret vej. Inklinationen kan justeres i små

trin på 0,5% - hvorved træningsprogrammet

kan finjusteres.

Forlængede håndlister

Dette løbebånd er velegnet til brugere, der har

udfordringer med balance, koordinering og

mobilitet, eller personer, der føler sig usikre på

et løbebånd. Håndlisterne dækker hele den

store løbebåndsmåtte på 56 cm x 154 cm,

hvilket bidrager til forbedret balance og højeste

brugertillid.

Autopilot til puls

Pulsbaseret programmering kan gennemføres

ved tryk på én knap. Sundhedspersonale kan

vælge et specifikt pulsinterval for deres patient

- programmet vil da justere hastigheden og

inklinationen, således at pulsen bliver inden

for det ønskede interval. Et antal

forudindstillede programmer giver brugerne

mulighed for at vælge den træningstype, som

de ønsker.

Fartændringer i små trin

Hastighedsstigninger i små trin gør dette

løbebånd ideelt til brugere i alle aldre, såvel

som brugere, der ønsker genoptræning med

fysisk aktivitet. I modsætning til kommercielle

løbebånd, giver dette løbebånd små og

præcise fartændringer. Det giver bedre

sikkerhed og tillader overvågning af gangart

under vejledning af behandlere.

Starthastigheden på kun 0,48 km/t passer til

selv de mest fysisk udfordrede brugere.

Indbygget pulsmodtager

ReActiv-serien har en topmoderne

brugergrænseflade og Bluetooth.

Hjertefrekvens/puls kan måles i realtid via

pulsremme med Bluetooth.

METs baseret programprotokel

ReActiv-serien omfatter et nyskabende MET-

program, der ikke kun viser din metaboliske

ækvivalent, men også hjælper dig med at

opretholde den ønskede MET-værdi med

automatiske belastnigsjusteringer.

Belastningsjusteringerne sker på baggrund af

brugerens watt-ydelse i realtid.
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Specifikationer

Max. brugervægt

Pund (lbs): 440

kg: 200

Netspænding

Volt: 100-120 VAC i Nordamerika, 200-240

VAC i Europa

Løbemåtte/løbedæk

tommer: 22  x 60

cm: 56 x 153

Overensstemmelse

Certificeringer: CE klasse SA, EN957, UL

(kommerciel anvendelse)

Forbindelsesmuligheder

ANT+

Bluetooth (FTMS)

Stigningsinterval

procent: -5,0 % til 15 %

Motorspecifikationer

HK: 4

Hastighedsinterval

mph: 0,3 til 12 i trin på 0,1

km/t: 0,48 til 19,2 i trin på 0,16

Løbeflade

tommer: 22x60

USB-port

Opladning: Ja (2,0 A)

Indbygget pulsmodtager

Type: ANT+, Bluetooth

CSAFE

Ja: -

Blæser

Ja: 3 hastighedsniveauer

Håndpuls

Ja: -

Programmer

omfatter: Brugertilpasset, Bakke, Autopilot til

puls, Interval, Manuel, METs, Niveau, 5K,

Luftvåben, Hær, Kystvagt, CTT, Gerkin, Puls

65%, Puls 80%, Pulsinterval, Marine, Flåde,

Peb, WFI

Starthastighed

mph: 0,3

km/t: 0,48
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