
Skrejceliņš

ReActiv

PTE4000CT

Ilgi kalpojošs
Izturīga konstrukcija ar mūsdienīgām programmām

4.0 T nodrošina plaša lietotāju loka vajadzības salīdzinājumā ar parastajiem skrejceliņiem. Būdams aprīkots ar

pagarinātām margām, slīpni un pazeminājumu, nelielu sākuma ātrumu un novatoriskām programmām, šis

modelis ir universāls un uzticami konstruēts komerciālai lietošanai.

Inovatīvas programmas

Saglabājiet vēlamo sirdsdarbības ātrumu

Uz intensitāti balstīta programma, kura vadās pēc MET

Drošība apvienojumā ar komfortu

Pilna garuma margas palielina drošību

Sāciet no 0,3 jūdzes/h ar pieaugumu precīzi 0,1 jūdze/h apmērā

Universāls plašam lietotāju lokam ar atšķirīgām kustību iespējām

Priekšējie un aizmugurējie motori ļauj patiesi staigāt augšup un lejup

Intuitīvs un ērti lietojams konsoles dizains

Bluetooth uztvērējs ir saderīgs ar sirdsdarbības uzraudzības siksnām

Intuitīvs, viegli lasāms displejs un USB uzlāde tālruņiem
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Izceltie produkti

Jauns izskats un interfeiss

Jaunā LED konsole ietver lielu, viegli lasāmu

punktmatricas displeju un trīs logus datu

nolasīšanai. Dati ietver dažādus rādītājus

atbilstoši lietotāju izvēlētajām programmām.

Lietotāji visu informāciju var iegūt vienā mirklī.

Pārklājums ļauj intuitīvi darboties, izmantojot

viegli identificējamu krāsu kontrastu un pogas,

kuras izmantojot var pārslēgties starp Fitness,

MET, HR programmām un daudz ko citu. USB

pieslēgvieta ļauj arī uzlādēt mobilo tālruni.

Divkāršie pacelšanas motori

Ar pacelšanas motoriem, kas atrodas pamatnes

priekšā un aizmugurē, soļošanas virsma

atveido reālu kāpšanu augšup un lejup,

lai iesaistītu dažādas muskuļu grupas un

cīpslas vairāk nekā staigājot pa plakanu

virsmu. Slīpums un kritums tiek pielāgots ar

0,5 procentu palielinājuma intervāliem, lai

precīzi noregulētu programmu.

Pagarinātas margas

Šī skrejceliņš ir ideāli piemērots lietotājiem,

kuriem ir problēmas ar līdzsvaru, koordināciju

un mobilitāti, vai personām, kuras ir mazāk

pārliecinātas par sevi uz skrejceliņa. Margas

aptver plašo 22x60 collu (56–152 cm)

soļošanas virsmu visā garumā, lai uzlabotu

līdzsvaru un uzlabotu lietotāju uzticību.

HR Auto pilot

Programma, kas balstīta uz sirdsdarbības

ātrumu, ir pieejama, nospiežot tikai vienu

taustiņu. Medicīnas speciālisti saviem

pacientiem var noteikt mērķtiecīgu

sirdsdarbības zonu, un programma attiecīgi

pielāgo ātrumu un slīpumu, lai pacienta

sirdsdarbība saglabātos šajā zonā. Iepriekš

iestatāmo programmu dažādība dod

lietotājiem iespējas izvēlēties vingrinājumu

veidu.

Nelieli ātruma pieaugumi

Neliels ātruma palielinājums padara šo

skrejceliņu ideālu jebkura vecuma lietotājiem,

kā arī lietotājiem, kuri vēlas atjaunot spēkus

pēc fiziskām aktivitātēm. Atšķirībā no

komerciālajiem skrejceliņiem šeit lietotie

precīzie un nelielie ātruma palielinājumi

nodrošina labāku drošību un gaitas uzraudzību

profesionāļu vadībā. Joslas ritēšanas ātrums,

kas iesācējiem var tikt iestatīts pat tikai uz

0,3 jūdzēm/h, ir piemērots arī lietotājiem ar

visvājāko fizisko sagatavotību.

Iebūvēts sirdsdarbības uztvērējs

ReActiv sērija ietver vismodernāko lietotāja

interfeisu un Bluetooth. Sirdsdarbības ātrumu

var izsekot reāllaikā, izmantojot Bluetooth, ar

sirds ritma uzraudzības krūšu siksnām.

Uz MET balstīts programmas protokols

ReActiv sērija ietver novatorisku MET

programma, kas ne tikai parāda jūsu

metabolisma ekvivalentu, bet arī palīdz uzturēt

vēlamos MET, veicot automātiskas pakāpes

korekcijas. Pretestības pielāgošana notiek

saskaņā ar lietotāja reāllaika vatu ievadi.
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Specifikācijas

Maksimālais lietotāja svars

mārciņas: 440

kg: 200

Maiņstrāva

Volti: Maiņstr. 100–120 V lietošanai

Ziemeļamerikā, Maiņstr. 200–240 V lietošanai

Eiropā, Tuvajos Austrumos un Āfrikā

Josla/pamatne

collas: 22 x60

cm: 56x153

Atbilstība

Sertifikācijas: CE klases SA, EN957, UL

(komerciāla kategorija)

Izmantojamā savienojamība

ANT+

Bluetooth (FTMS)

Pakāpes diapazons

procenti: no -5,0% līdz 15%

Motora spec.

ZS: 4

Ātruma diapazons

jūdzes stundā: no 0,3 līdz 12 ar 0,1 pieaugumu

km/h: no 0,48 līdz 20 ar 0,1 pieaugumu

Soļošanas virsma

collas: 22x60

USB ports

Notiek uzlāde: Jā (2,0 A)

Iebūvēts sirdsdarbības uztvērējs

Tips: ANT+, Bluetooth

CSAFE

Jā: -

Ventilators

Jā: 3 ātruma līmeņi

Rokas pulss

Jā: -

Programmas

ietver: Pielāgoti, Hill, HR Auto pilot, Interval,

Instrukcija, MET, Plateau, 5K, Gaisa spēki,

Armija, Krasta apsardze, CTT, Gerkin, HR 65%,

HR 80%, HR Intervāls, Marines, Jūraszila, Peb,

WFI

Starta ātrums

jūdzes stundā: 0,3

km/h: 0,48
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