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Vastupidav konstruktsioon
Vastupidav konstruktsioon ja täiustatud programmid

Seadet 4.0 T saavad võrreldes tavapäraste trenažööridega kasutada ka spetsiaalsete nõudmistega kasutajad.

Pikendatavad käsipuud, üles ja alla tõstetav jalutuslint, väike algkiirus ja uuenduslikud programmid teevad sellest

mitmekülgse ja usaldusväärse seadme.

Uuenduslikud programmid

Soovitud südamerütmi säilitamine

Intensiivsuspõhine programm, mis kasutab võrdlusalusena MET-i

Ohutu ja mugav

Täispikkuses käsipuud maksimeerivad ohutust

Alustage kiiruselt 0,3 miili/h, suurendades seda 0,1 miili/h sammudega

Vastab erinevate nõudmistega kasutajatele

Esi- ja tagamootorid võimaldavad tõelist mäest üles ja alla kõndimist

Intuitiivne ja kergesti kasutatav konsool

Bluetoothil põhinev vastuvõtja ühildub südame löögisageduse vöödega

Intuitiivne kergesti loetav ekraan ja telefonide USB-laadimine
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Esiletõstetud tooted Spetsifikatsioon

Uus välimus ja liides

Uuel LED-konsoolil on suur hõlpsasti loetav

punktmaatrikspaneel ja kolm kuva näitude

jaoks. See hõlmab erinevaid näidikuid

vastavalt kasutaja programmivalikule.

Kasutajad saavad kogu teabe ühe

silmapilguga. Kuva võimaldab intuitiivset

töötamist hõlpsasti tuvastatavate

värvikontrastide ja kiirnuppudega fitnessi,

METi, südame löögisageduse ja muude

programmide vahel lülitamiseks. USB-liides

võimaldab ka mobiiltelefonide laadimist.

Kahekordsed tõstemootorid

Seadme esi- ja tagaosal paiknevad

tõstemootorid võimaldavad kopeerida tõelist

mäest üles ja alla liikumist, et rakendada

erinevaid lihasgruppe ja kõõluseid kui tasasel

pinnal kõndimisel kasutatakse. Kallet saab

reguleerida 0,5% sammuga.

Pikendatavad käsipuud

See jooksulint sobib suurepäraselt

kasutajatele, kellel on probleeme tasakaalu,

koordinatsiooni ja liikuvusega või isikutele, kes

ei tunne end jooksulindil kuigi kindlalt.

Käsipuud ulatuvad kogu 22" × 60“ jalutuspinna

pikkusesse, et parandada tasakaalu ja

suurendada kasutajate enesekindlust.

Südame löögisageduse autopiloot

Nupuvajutusel on saadaval südame

löögisagedusel põhinev programmeerimine.

Arstid saavad patsientidele määrata sihipärase

südame löögisageduse tsooni ja programm

reguleerib vastavalt sellele kiirust ning kallet.

Mitmed eelseadistatud programmid pakuvad

kasutajale võimalust valida endale sobiv.

Väikesed kiiruseastmed

Väikesed kiiruseastmed muudavad selle

jooksulindi ideaalseks igas vanuses

kasutajatele ning füüsilise tegevuse abil

taastuvatele kasutajatele. Erinevalt

kommertsjooksulintidest tagavad täpsed ja

väikesed kiiruseastmed professionaalide

juhtimise all parema ohutuse ja kõnnaku

jälgimise. Lindi kiirus, mis on alguses 0,3

miili/h, sobib kasutamiseks isegi lihasmassi

kaotanud kasutajatele.

Sisseehitatud südame löögisageduse

vastuvõtja

ReActiv sari kasutab uusimat kasutajaliidest ja

Bluetoothi. Südame löögisagedust saab

Bluetoothi kaudu reaalajas jälgida, kasutades

südame löögisageduse rinnavöösid.

Metaboolsel ekvivalendil (MET) põhinev

programmiprotokoll

ReActiv sari hõlmab innovaatilist MET-i

programm, mis kuvab teie metaboolse

ekvivalendi ja aitab soovitud MET-väärtusi

automaatsete tasemeseadistuste abil säilitada.

Takistuse reguleerimine toimub vastavalt

kasutaja reaalajas pingesisendile.

Kasutaja max kaal

naela: 440

kg: 200

Võimsus vahelduvvool

Volti: vahelduvvool 100–120 V Põhja-

Ameerikas, vahelduvvool 200–240 V EMEA-s

Lint/seade

tolli: 22  × 60

cm: 56 × 153

Vastavus

Sertifikaadid: CE klass SA, EN957, UL

(Kaubanduslik kvaliteet)

Kohaldatav ühenduvus

ANT+

Bluetooth (FTMS)

Kallaku vahemik

protsenti: –5,0% kuni 15%

Mootori spetsifikatsioonid

HJ: 4

Kiirusevahemik

miili/h: 0,3 kuni 12, 0,1 suuruste sammudena

km/h: 0,48 kuni 20, 0,1 suuruste sammudena

Sammu pind

tolli: 22 × 60

USB-liides

Laadimine: Jah (2.0 A)

Sisseehitatud südame löögisageduse

vastuvõtja

Tüüp: ANT+, Bluetooth

CSAFE

Jah: -

Ventilaator

Jah: 3 kiirusetaset

Käe pulss

Jah: -

Programmid

hõlmavad: Kohandatud, Mägi, Südame

löögisageduse autopiloot, Intervall,

Manuaalne, MET, Platoo, 5K, Lennuvägi,

Sõjavägi, Rannavalve, Kompuutertomograaf,

Gerkin, Südame löögisagedus 65%, Südame

löögisagedus 80%, Südame löögisageduse

intervall, Merejalavägi, Merevägi, Peb, WFI

Käivituskiirus

miili/h: 0,3

km/h: 0,48
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