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Gaat kilometers lang mee
Robuuste constructie met geavanceerde programma's
De 4.0 T beantwoordt aan een breed scala aan gebruikersbehoeften in vergelijking met gewone loopbanden.
Dit model is veelzijdig dankzij de lange leuningen, incline en decline, een lage startsnelheid en innovatieve
programma’s, dit model heeft een betrouwbare constructie voor commercieel gebruik.
Innovatieve programma's
Behoud uw gewenste hartslag
Op intensiteit gebaseerd programma met gebruik van MET's als benchmark
Veiligheid en comfort
De grote lengte van de leuningen bieden maximale veiligheid
Begin bij 0.5 km/u met precieze stappen van 0.15 km/u
Veelzijdig voor een groot scala aan gebruikersmobiliteit
Motoren voor en achter maken bergop en bergaf lopen mogelijk
Intuïtief en gebruiksvriendelijk consoledesign
De op Bluetooth gebaseerde ontvanger is compatibel met hartslagbanden
Intuïtieve, gemakkelijk af te lezen display en opladen via USB voor telefoons

Treadmill

PTE4000CT/37

Kenmerken
Nieuwe uitstraling en interface

trainen, in tegenstelling tot vlak lopen. Het
hellen en dalen kan ik stappen van 0.5 procent
worden aangepast om het programma te
verﬁjnen.
Lange leuningen

De nieuwe LED-console beschikt over een
groot, eenvoudig aﬂeesbaar dot-matrix display
en drie uitleesvensters voor schermteksten.
Inclusief veel indicatoren volgens de
programmaselecties van gebruikers. Gebruikers
kunnen alle informatie in één oogopslag
bekijken. De overlay zorgt voor intuïtieve
bediening met gemakkelijk te interpreteren
kleurcontrast en sneltoetsen om te schakelen
tussen Fitness, MET's, Hartslagprogramma's
en nog veel meer. De USB-poort biedt een
laadfunctie voor mobiele telefoons.

Deze loopband is ideaal voor gebruikers die
hun balans, coördinatie en mobiliteit willen
verbeteren, of personen die minder zeker van
zichzelf zijn op een loopband. De leuningen
beslaan de lengte van het royale
loopoppervlak van 56 x 152 cm (22" x 60") voor
een betere balans en een groter vertrouwen
van de gebruiker.

Twevoudige liftmotoren
Automatische hartslagbediening

Met liftmotoren aan de voorkant en achterkant
van het loopdek, benaderd het loopoppervlak
het echte bergop en bergaf lopen om
verschillende spiergroepen en pezen te

Programmering op basis van hartslag is
beschikbaar met één druk op de knop. Artsen
kunnen hun patiënten een zone voor de

doelhartslag toewijzen en het programma past
de snelheid en de helling overeenkomstig aan
om binnen deze zone te blijven. Verschillende
vooraf ingestelde programma's bieden de
gebruikers een aantal keuzes voor het type
oefening dat ze willen doen.
Kleine stappen in snelheid
Kleine stappen in snelheid maken deze
loopband ideaal voor gebruikers van alle
leeftijden, evenals gebruikers die willen
herstellen door fysieke activiteiten. Anders dan
bij commerciële loopbanden zorgen
nauwkeurige en kleine stappen voor een
grotere veiligheid en beter toezicht op het
lopen onder begeleiding van professionals. De
snelheid van de loopband met maar liefst 0.5
km/h voor starters is ook geschikt voor
gebruikers zonder enige conditie.
Ingebouwde hartslagontvanger
De ReActiv-serie is voorzien van een
geavanceerde gebruikersinterface en Bluetooth.
De hartslag kan realtime worden gevolgd via
Bluetooth met borstbanden voor
hartslagbewaking.
Op MET's gebaseerd programma protocol
De ReActiv-serie beschikt over een innovatief
MET's-programma dat niet alleen uw
metabolische waardes weergeeft, maar ook
helpt om uw gewenste MET's vast te houden
door geautomatiseerde hellings aanpassingen.
Aanpassingen van de weerstand vinden plaats
volgens de realtime vermogens/watt invoer
door de gebruiker.
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Speciﬁcaties
Maximaal gewicht van gebruiker
lbs: 440
kg: 200
AC-vermogen
Volt: AC 100-120 V voor Noord-Amerika, AC
200-240 V voor EMEA
Band/Loopvlak
inches: 22 x 60
cm: 56 x 153

Bereik stappen
percentage: - 5.0% tot 15%

CSAFE
Ja: -

Motorspeciﬁcaties
HP: 4

Ventilator
Ja: 3 snelheidsniveaus

Bereik snelheid
km/u: 0.5 tot 12 in stappen van 0.1
km/u: 0.5 tot 20 in stappen van 0.1

Polsslag
Ja: -

Loopoppervlak
inches: 22 x 60

Naleving
Certiﬁceringen: CE Class SA, EN957, UL
(commerciële kwaliteit)
Toepasselijke connectiviteit
ANT+
Bluetooth (FTMS)

USB-poort
Opladen: Ja (2,0 A)
Ingebouwde hartslagontvanger
Type: ANT+, Bluetooth
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Programma's
inclusief: Custom, Heuvel, Automatische
hartslagbediening, Interval, Handmatig, Mets,
Plateau, 5K, Luchtkracht, Leger, Kustwacht,
CTT, Gerkin, Hartslag 65%, Hartslag 80%,
Hartslag interval, Marine, Marineblauw, Peb,
WFI
Startsnelheid
km/u: 0.5
km/u: 0.5

