Bėgtakis
ReActiv

PTE4000CT

Lengvai pastebimas
Tvirta konstrukcija ir sudėtingos programos
„4.0 T“ patenkina įvairius naudotojų poreikius, palyginti su įprastais bėgimo takeliais. Šis modelis yra universalus
ir patikimai sukonstruotas komerciniam naudojimui, turi pailgintus turėklus, įkalnę ir nuolydį, mažą paleidimo
greitį ir novatoriškas programas.
Naujoviškos programos
Išlaikykite pageidaujamą pulso dažnį
Intensyvumu pagrįsta programa, kurios etalonas yra MET
Saugumas dera su komfortu
Su viso ilgio turėklais saugiausia
Pradedama nuo 0,3 mylių per val. ir tiksliai didinama kas 0,1 myl./val.
Universalus ir skirtas įvairiam naudotojų judrumui
Su priekiniu ir galiniu varikliais eisite kaip į tikrą įkalnę ir nuokalnę
Intuityvaus ir lengvai naudojamo valdymo pulto dizainas
„Bluetooth“ ryšiu veikiantis imtuvas suderinamas su PD diržais
Intuityvus, lengvai skaitomas ekranas ir USB telefonų įkrovimas
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Ypatybės
Nauja išvaizda ir sąsaja

raumenų ir sausgyslių grupės, nei einant lygiu
paviršiumi. Įkalnė ir nuokalnė reguliuojama
didinant kas 0,5 proc., kad programa būtų
tiksliai nustatyta.

programa sureguliuoja greitį ir įkalnę taip, kad
pulso dažnis atitiktų diapazono ribas.
Naudodamiesi įvairiomis iš anksto
nustatytomis programomis, naudotojai gali
rinktis įvairius pageidaujamus mankštos tipus.

Pailginami turėklai

Naujame LED valdymo pulte yra didelis,
lengvai perskaitomas taškinės matricos
ekranas ir trys langai rodmenims. Rodoma
daug indikatorių, priklausomai nuo naudotojų
programų pasirinkimų. Naudotojai mato visą
informaciją vienu žvilgtelėjimu. Su tokiu
išdėstymu galima intuityviai valdyti lengvai
atpažįstamą spalvų kontrastą ir greitaisiais
mygtukais perjungti kūno rengybos, MET, PD
programas bei kitus nustatymus. Be to, per USB
prievadą galima šiek tiek įkrauti mobiliuosius
telefonus.

Šis bėgtakis tobulai tinka naudotojams,
kuriems kyla sunkumų su pusiausvyra,
koordinacija ir judrumu, arba žmonėms, kurie
mažiau savimi pasitiki ant bėgtakio. Turėklų
ilgio užtenka dideliam 22 col. x 60 col. ėjimo
paviršiui, kad padėtų išlaikyti pusiausvyrą ar
suteiktų daugiau pasitikėjimo.

Dvigubas keliamasis variklis

PD autopilotas

Su šiais pagrindo priekyje ir gale esančiais
varikliais, ėjimo paviršius atkartoja ėjimą į tikrą
įkalnę ir nuokalnę, kad dirbtų skirtingos

Programavimas pagal pulso dažnį vykdomas
palietus vieną mygtuką. Gydytojai gali nurodyti
pacientams tikslinį pulso dažnio diapazoną, o

Nedidelis greičio didėjimas
Dėl nedidelio greičio didėjimo šis bėgtakis
tobulai tinka visokio amžiaus naudotojams bei
naudotojams, kurie nori atsigauti užsiimdami
ﬁzinėmis veiklomis. Kitaip nei komerciniuose
bėgtakiuose, tikslus ir nedidelis didėjimas
suteikia daugiau saugumo ir geresnį eisenos
stebėjimą pagal specialistų rekomendacijas.
Juostos greitis, vos 0,3 mylių per val.
pradedantiesiems, tinkamas net naudotojams,
kurių raumenų būklė prasčiausia.
Įmontuotas pulso dažnio imtuvas
Serijoje „ReActiv“ įdiegta naujausia naudotojo
sąsaja ir yra „Bluetooth“ ryšys. Pulso dažnį
galima stebėti realiu laiku per „Bluetooth“,
naudojant pulso dažnio stebėjimo krūtinės
diržus.
Metaboliniais ekvivalentais (MET) paremtas
programos protokolas
Serija „ReActiv“ pasižymi naujoviška MET
programa, kurioje ne tik rodomas metabolinis
ekvivalentas, bet ir automatiškai reguliuojant
nuolydį padedama išlaikyti MET.
Pasipriešinimas keičiamas atsižvelgiant į
naudotojo generuojamą vatų įvestį realiuoju
laiku.
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Speciﬁkacijos
Maks. naudotojo svoris
svar.: 440
kg: 200
Galia KS
Voltai: KS 100–120 V Šiaurės Amerikoje, KS
200–240 V EMEA
Juosta / pagrindas
coliai: 22 x 60
cm: 56 x 153

Nuolydžio diapazonas
procento: nuo −5,0 % iki 15 %

CSAFE
Taip: -

Variklio specif.
AG: 4

Ventiliatorius
Taip: 3 greičio lygiai

Greičio diapazonas
mylių per val.: 0,3–12, didinant kas 0,1
km/val.: 0,48–20, didinant kas 0,1

Rankos pulsas
Taip: -

Žingsniavimo paviršius
coliai: 22 x 60

Atitiktis
Sertiﬁkatai: CE klasė SA, EN957, UL
(komercinė klasė)
Naudojamas ryšys
ANT+
„Bluetooth“ (FTMS)

USB jungtis
Įkrovimas: Taip (2,0 A)
Įmontuotas PD imtuvas
Tipas: ANT+, „Bluetooth“
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Programos
įskaitant: Tinkinamas, Kalnas, PD autopilotas,
Intervalinė, Rankinis, MET, Plynaukštė, 5K, Oro
pajėgos, Armijos, Pakrančių apsauga, CTT,
„Gerkin“, PD 65 %, PD 80 %, PD intervalinė,
Jūrų pėstininkai, Mėlynas, „Peb“, WFI
Paleidimo greitis
mylių per val.: 0,3
km/val.: 0,48

