
Tredemølle

ReActiv

PTE4000CT

Klarer de mange kilometerne
Robust konstruksjon med avanserte programmer

Model 4.0 T har mange flere funksjoner enn normale tredemøller: Utvidede rekkverk, stigning og nedgang, lav

starthastighet og innovative programmer. Denne modellen er allsidig og holdbar, bygget for profesjonell bruk.

Innovative programmer

Oppretthold ønsket puls

Intensitetsbasert program - basert på METs (Metabolic Equivalent of Task)

Sikkerhet møter komfort

Rekkverk i full lengde øker sikkerheten

Start fra 0,48 km / t og øk i nøyaktige trinn på 0,16 km / t.

Allsidig for å passe til et bredt spekter av brukermobilitet

Motor fremme og bake gjør det mulig å gå oppover og nedover på ekte

Intuitiv og brukervennlig konsolldesign

Bluetooth-mottaker er kompatibel med pulsbelter/pulsstropper

Intuitiv, brukervennlig skjerm og USB-lading for telefoner
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Høydepunkter

Nytt utseende og nytt grensesnitt

Den nye LED-konsollen kommer med en

lettlest skjerm, to vinduer nederst, og ett

varselvindu øverst med info om kalorier,

avstand, puls og mye informasjon i henhold til

brukernes programvalg. Brukere kan få all

denne informasjonen samtidig. Kontrollpanelet

muliggjør intuitiv betjening med lett

gjenkjennelige farger og hurtigknapper som

raskt kan skifte mellom fitness, METs,

hjertefrekvensprogrammer og mye mer. USB-

porten muliggjør beskjeden lading av

mobiltelefoner.

Dual-lift-motorer

Lift-motorer som ligger foran og bak på

tredemøllen gir en unik mulighet for å trene å

gå opp og nedover på ekte. Det involverer flere

muskelgrupper og sener på en gang på en

vannrett bane. Helningen kan justeres i små

trinn på 0,5% - hvor treningsprogrammet kan

finjusteres.

Utvidede rekkverk

Denne tredemølle passer for brukere som har

utfordringer med balanse, koordinering og

mobilitet, eller personer som føler seg utrygge

på en tredemølle. Rekkverkene dekker hele den

store tredemøllematte på 56 cm x 154 cm, noe

som bidrar til forbedret balanse og høyeste

brukertillit.

Autopilot til puls

Pulsbasert programmering kan utføres med et

tastetrykk. Helsepersonell kan velge et spesifikt

pulsintervall for pasienten -

programmet justerer deretter hastigheten og

helningen slik at pulsen holder seg innenfor

ønsket område. Flere forhåndsinnstilte

programmer gir brukere muligheten for å velge

hvilken type trening de ønsker.

Hastighetsendringer i små trinn

Hastighetsøkninger i små trinn gjør denne

tredemølle ideell for brukere i alle aldre, så vel

som brukere som ønsker gjenopptrening med

fysisk aktivitet. I motsetning til kommersielle

tredemøller, gir denne tredemølle små og

nøyaktige hastighetsendringer. Dette gir bedre

sikkerhet og tillater overvåking av gangart

under veiledning av behandlere.

Starthastigheten på bare 0,48 km/t passer selv

de mest fysisk utfordrede brukerne.

Innebygd pulsmottaker

ReActiv-serien har en toppmoderne

brukergrensesnitt og Bluetooth.

Hjertefrekvens/puls kan måles i sanntid via

pulsmåler med Bluetooth.

METs basert programprotokoll

ReActiv-serien inkluderer et innovativt MET-

program som ikke bare viser din metabolsk

ekvivalent, men hjelper deg også med å

opprettholde ønsket MET-verdi med

automatiske justeringer på belastningen.

Justeringer på belastningen er basert på

brukerens watt-ytelse i sanntid.
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Spesifikasjoner

Maks. brukervekt

Pund (lbs): 440

kg: 200

Nettspenning

Volt: 100-120 VAC i Nord-Amerika, 200-240

VAC i Europa

Løpematte/løpedekk

tommer: 22  x 60

cm: 56 x 153

Samsvar

Sertifiseringer: CE-klasse SA, EN957, UL

(kommersiell bruk)

Tilkoblingsalternativer

ANT+

Bluetooth (FTMS)

Stigningsintervall

prosent: -5.0% til 15%

Motorspesifikasjoner

HK: 4

Hastighetsintervall

mph: 0,3 til 12 i trinn på 0,1

km/t: 0,48 til 19,2 i trinn på 0,16

Løpeflate

tommer: 22 x 60

USB-port

Lading: Ja (2,0 A)

Innebygd pulsmottaker

Type: ANT+, Bluetooth

CSAFE

Ja: -

Vifte

Ja: 3 hastighetsnivåer

Håndpuls

Ja: -

Programmer

omfatter: Brukertilpasset, Bakke, Autopilot for

puls, Intervall, Manuell, METs, Nivå, 5K,

Luftstyrke, Hær, Kystvakt, CTT, Gerkin, Puls

65%, Puls 80%, Pulsintervall, Marine, Flåte,

Peb, WFI

Starthastighet

mph: 0,3

km / t: 0,48
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