
Juoksumatto

ReActiv

PTE4000CT

Kestää käyttöä
Kestävä rakenne ja monipuoliset ohjelmat

4.0 T vastaa asiakkaiden erilaisiin tarpeisiin tavallista juoksumattoa monipuolisemmin. Siinä on pidennetyt

kaiteet, kallistus ylös- ja alaspäin, pieni alkunopeus sekä innovatiiviset ohjelmat. Tämä on monipuolinen ja

luotettava malli kaupalliseen käyttöön.

Innovatiiviset ohjelmat

Säilytä haluamasi syke

Intensiteettiin perustuva ohjelma, jossa vertailukohtana MET-arvot.

Turvallisuus ja mukavuus samassa

Täyspitkät kaiteet takaavat turvallisuuden

Aloitusnopeus 0,48 km/h, nopeuden lisäysväli 0,1 km/h

Monipuoliset ominaisuudet käyttäjän liikkuvuuden mukaan

Etu- ja takamoottorit mahdollistavat todentuntuisen ylä- ja alamäkikävelyn

Intuitiivinen ja helppokäyttöinen konsolin muotoilu

Bluetooth-pohjainen vastaanotin on yhteensopiva sykevöiden kanssa

Intuitiivinen, helppolukuinen näyttö ja USB-lataus puhelimille
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Kohokohdat

Uusi ulkoasu ja käyttöliittymä

Uudessa LED-konsolissa on suuri,

helppolukuinen pistematriisinäyttö ja kolme

näyttöä lukemille. Siihen sisältyy monia

ilmaisimia käyttäjän ohjelmavalintojen

mukaan. Kaikki tiedot näkyvät yhdellä

vilkaisulla. Asettelu tekee käytöstä intuitiivista

helposti tunnistettavan värikontrastin avulla.

Pikapainikkeiden avulla voit siirtyä esimerkiksi

kuntoilu-, MET- ja syke-ohjelmien välillä.

USB-portti mahdollistaa myös

matkapuhelimien ylläpitolatauksen.

Kaksoisnostomoottorit

Tason etu- ja takaosassa sijaitsevien

nostomoottorien ansiosta juoksuhihna

jäljittelee aitoa ylä- ja alamäkiharjoittelua,

joten käytössä ovat erilaiset lihasryhmät ja

jänteet kuin kävellessä. Ohjelman kallistusta

voi hienosäätää ylös- ja alaspäin 0,5

prosentin välein.

Pidennetyt kaiteet

Juoksumatto soveltuu erinomaisesti käyttäjille,

joilla on vaikeuksia tasapainon, koordinaation

ja liikkuvuuden suhteen, tai henkilöille, jotka

tuntevat itsensä epävarmoiksi juoksumatolla.

Tukikaiteet ulottuvat suuren 22 x 60 tuuman

kävelypinnan alueelle, mikä parantaa

tasapainoa ja lisää käyttäjän varmuutta.

Automaattinen sykkeentarkkailu

Sykepohjainen ohjelmointi on mahdollista

yhdellä painalluksella. Hoitohenkilökunta voi

määrittää potilaille tavoitesykealueen, jolloin

ohjelma säätää nopeuden ja kallistuksen

sopivaksi. Useiden esimääritettyjen ohjelmien

avulla käyttäjät voivat valita itselleen parhaiten

sopivan vaihtoehdon.

Vähitellen kasvava nopeus

Pienet nopeuserot tekevät tästä juoksumatosta

ihanteellisen kaiken ikäisille käyttäjille sekä

niille, jotka haluavat kuntoutua liikkumalla.

Toisin kuin kaupallisissa juoksumatoissa,

tarkat ja pienet muutokset nopeudessa

parantavat turvallisuutta ja ammattilaisten

mahdollisuuksia tarkkailla askeleita. Matala

alkunopeus 0,48 km/h soveltuu myös

heikkokuntoisimmille käyttäjille.

Kiinteä sykevastaanotin

ReActiv-sarjassa on huippuluokan

käyttöliittymä ja Bluetooth. Rintaan

kiinnitettävän sykevyön lukemaa voi seurata

reaaliaikaisesti Bluetoothin avulla.

MET-pohjainen ohjelmaprotokolla

ReActiv-sarjassa on innovatiivinen MET-

ohjelma, joka sekä näyttää metabolisen

ekvivalenttisi että auttaa sinua ylläpitämään

haluamasi MET-arvot automatisoiduilla

tasosäädöillä. Vastusta säädetään käyttäjän

reaaliaikaisten wattiluvun mukaan.
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Tekniset tiedot

Käyttäjän enimmäispaino

naulaa: 440

kg: 200

Verkkovirta

Volttia: AC 100–120 V, Pohjois-Amerikka, AC

200–240 V, EMEA

Hihna/taso

tuumaa: 22 x 60

cm: 56 x 153

Yhteensopivuus

Sertifikaatit: CE-luokka SA, EN957, UL

(kaupallinen)

Soveltuvat liitännät

ANT+

Bluetooth (FTMS)

Kallistustaso

prosenttia: –5,0–15 %

Moottorin tekniset tiedot

HP: 4

Nopeusalue

mph: 0,3–12 (0,1 välein)

km/h: 0,48–20 (0,1 välein)

Pinta-ala

tuumaa: 22 x 60

USB-portti

Lataaminen: Kyllä (2,0 A)

Kiinteä sykevastaanotin

Tyyppi: ANT+, Bluetooth

CSAFE

Kyllä: -

Tuuletin

Kyllä: Kolme nopeusasetusta

Käsipulssi

Kyllä: -

Ohjelmat

sisältyvät: Mukautettu, Mäki, Automaattinen

sykkeentarkkailu, Intervalli, Manuaalinen,

MET-arvot, Tasanne, 5 K, Ilmavoimat, Armeija,

Rannikkovartiosto, Yleinen harjoitus, Gerkin-

protokolla, Syke 65 %, Syke 80 %,

Sykeintervalli, Merijalkaväki, Merivoimat,

Kuntotestaus, Pelastushenkilöstö

Aloitusnopeus

mph: 0,3

km/h: 0,48
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