
Bieżnia
ReActiv

PTE4000CT

Wytrzyma wiele kilometrów
Solidna konstrukcja z zaawansowanymi programami

W porównaniu do standardowych bieżni model 4.0 T spełnia szerszy zakres potrzeb użytkowników. Dzięki

wydłużonym poręczom, trybowi regulacji kąta nachylenia pasa do trenowania podbiegów i zbiegów, niskiej

prędkości początkowej i innowacyjnym programom model ten jest wszechstronny i niezawodnie sprawdza się

w zastosowaniach komercyjnych.

Innowacyjne programy

Utrzymaj żądane tętno

Intensywność programów oparta na wzorze ekwiwalentów metabolicznych (MET)

Bezpieczeństwo i komfort

Długie poręcze zapewniają maksymalne bezpieczeństwo

Prędkość początkowa od 0,5 km/h z precyzyjnymi przyrostami co 0,15 km/h

Wszechstronność pod kątem różnych poziomów mobilności

Silniki z przodu i z tyłu zapewniają prawdziwe wrażenie pokonywania wzniesień

Intuicyjna obsługa konsoli

Odbiornik Bluetooth jest zgodny z paskami do pomiaru tętna

Intuicyjny, czytelny wyświetlacz i możliwość ładowania telefonu przez port USB
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Zalety

Nowy wygląd i interfejs

Nowa konsola LED jest wyposażona w duży,

czytelny wyświetlacz z matrycą punktową oraz

trzy okna do odczytu. Przedstawiają one wiele

wskaźników w zależności od wybranych

programów, aby użytkownik mógł jednym

rzutem oka odczytać wszystkie informacje.

Układ umożliwia intuicyjną obsługę dzięki

kontrastowi kolorów i szybkim przyciskom do

przełączania między trybami Fitness, MET,

tętna (HR) i innymi. Port USB umożliwia

również powolne ładowanie telefonów

komórkowych.

Dwa silniki podnoszące

Dzięki silnikom podnoszącym umieszczonym z

przodu i z tyłu urządzenia bieżnia naśladuje

prawdziwe ćwiczenia podczas biegu pod górę i

w dół, aby zaangażować więcej grupy mięśni i

ścięgien niż podczas chodzenia po płaskiej

powierzchni. Nachylenie i spadek reguluje się

w przyrostach co 0,5% w celu precyzyjnego

dostosowania programu.

Przedłużone poręcze

Ta bieżnia sprawdza się idealnie w przypadku

użytkowników, którzy mają problemy z

równowagą, koordynacją i mobilnością lub

osób, które nie czują się pewnie na bieżni.

Poręcze obejmujące 55 x 152 cm powierzchni

platformy zapewniają lepszą równowagę i

pewność użytkownika.

Automatyczny wskaźnik tętna

Programowanie oparte na wskaźniku tętna jest

dostępne za naciśnięciem jednego przycisku.

Lekarze mogą przypisać pacjentom docelowy

zakres tętna, a program odpowiednio

dostosowuje prędkość i nachylenie tak, aby

pacjent pozostał w tej strefie. Mnogość

wbudowanych programów daje użytkownikom

możliwość wyboru odpowiedniego rodzaju

ćwiczeń.

Małe przyrosty prędkości

Małe przyrosty prędkości sprawiają, że ta

bieżnia jest idealna dla użytkowników w

każdym wieku, a także dla użytkowników

szukających sposobu na odzyskanie

sprawności fizycznej. W przeciwieństwie do

komercyjnych bieżni precyzyjne i małe

przyrosty prędkości umożliwiają lepsze

monitorowanie ćwiczeń i bezpieczeństwa pod

nadzorem profesjonalistów. Prędkość

początkowa pasa na poziomie zaledwie

0,5 km/h umożliwia korzystanie z bieżni

użytkownikom o bardzo ograniczonej

sprawności fizycznej.

Wbudowany odbiornik tętna

Seria ReActiv obejmuje nowoczesny interfejs

użytkownika i technologię Bluetooth. Tętno

można monitorować w czasie rzeczywistym za

pomocą połączenia Bluetooth i pasków do

pomiaru tętna na klatce piersiowej.

Protokół programowy oparty na

ekwiwalentach metabolicznych (MET)

Seria ReActiv obejmuje innowacyjny program

MET, który nie tylko wyświetla ekwiwalent

metaboliczny, ale także pomaga w utrzymaniu

pożądanych wskaźników poprzez

automatyczne dostosowanie ustawień.

Regulacja rezystancji odbywa się na bieżąco

w zależności od poboru mocy.
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Dane techniczne

Rozwiązania do fizjoterapii

Typy: ReActiv

Maksymalna waga użytkownika

funty: 440

kg: 200

Zasilanie AC

V: Zasilanie 100–120 V AC dla Ameryki

Północnej, Zasilanie 200–240 V AC dla

regionu EMEA

Pas/platforma

cali: 22 x 60

cm: 56 x 153

Zgodność

Certyfikaty: CE klasa SA, EN957, UL (klasa

komercyjna)

Odpowiednie połączenia

ANT+

Bluetooth (FTMS)

Zakres nachylenia

procent: Od -5% do 15%

Specyfikacja silnika

HP: 4

Zakres prędkości

mph: 0,3 do 12, przyrost co 0,1

km/h: 0,48 do 20, przyrost co 0,1

Powierzchnia kroku

cali: 22 x 60

Port USB

Ładowanie: Tak (2,0 A)

Wbudowany odbiornik tętna

Typ: ANT+, Bluetooth

CSAFE

Tak: -

Wentylator

Tak: 3 poziomy prędkości

Pomiar pulsu z dłoni

Tak: -

Programy

obejmują: Niestandardowy, Podbieg,

Automatyczny wskaźnik tętna, Interwałowy,

Ręczny, MET, Płaskowyż, 5K, Siły powietrzne,

Armia, Straż przybrzeżna, CTT, Gerkin, Tętno

65%, Tętno 80%, Zmienne tętno, Piechota

morska, Marynarka wojenna, PEB, WFI

Prędkość początkowa

mph: 0,3

km/h: 0,48
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