
Passadeira

ReActiv

PTE4000CT

Resiste aos quilómetros
Construção robusta com programas sofisticados

A 4.0 T dá resposta a uma vasta gama de necessidades do utilizador em comparação com passadeiras

convencionais. Com corrimões mais longos, inclinação para trás e para a frente, baixa velocidade inicial e

programas inovadores, este modelo é versátil e fiável para utilizações comerciais.

Programas inovadores

Mantenha a sua frequência cardíaca desejada

Programa baseado em intensidade utilizando MET como referência

Segurança aliada ao conforto

Os corrimões ao longo de todo o comprimento maximizam a segurança

Começando em 0,48 km/h com incrementos precisos de 0,16 km/h

Versátil para variados níveis de mobilidade do utilizador

Os motores dianteiros e traseiros permitem a verdadeira caminhada em subida e descida

Design de consola intuitivo e fácil de utilizar

Recetor Bluetooth compatível com bandas de FR

Visor intuitivo de leitura fácil e carregamento USB para telefones
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Destaques

Nova aparência e interface

A nova consola LED dispõe de um visor de

matriz de pontos grande e fácil de ler, e três

janelas para leituras. Isto inclui muitos

indicadores de acordo com as seleções de

programas dos utilizadores. Os utilizadores

podem observar todas as informações a cada

olhar. A sobreposição permite uma operação

intuitiva com contraste de cor fácil de

identificar e botões rápidos para alternar entre

Fitness, MET, programas de FC e muito mais. A

porta USB também lhe permite o carregamento

para telemóveis.

Motores de elevação duplos

Com motores de elevação localizados na

dianteira e traseira do deck, a superfície de

caminhada reproduz um verdadeiro exercício

ascendente e descendente para incorporar

diferentes grupos de músculos e tendões do

que apenas em caminhadas planas. A

inclinação e a reclinação ajustam-se em

incrementos de 0,5 por cento para adaptar o

programa na perfeição.

Corrimões mais longos

Esta passadeira é ideal para utilizadores com

problemas de equilíbrio, coordenação e

mobilidade, ou pessoas que não se sentem

confiantes numa passadeira. Os corrimões

abrangem todo o comprimento da grande

superfície de caminhada de 22" x 60" para um

melhor equilíbrio e uma melhor confiança dos

utilizadores.

Piloto automático FC

A programação baseada na frequência

cardíaca está disponível com um simples

toque num botão. Os médicos podem atribuir

aos seus pacientes um intervalo de frequência

cardíaca e o programa ajusta a velocidade e

inclina para permanecer no intervalo. Uma

grande variedade de programas predefinidos

oferece aos utilizadores um grande número de

opções para o tipo de exercício que procuram.

Pequenos incrementos de velocidade

Os pequenos incrementos de velocidade

tornam esta passadeira ideal para utilizadores

de todas as idades, bem como os utilizadores

que procuram uma recuperação através de

atividades físicas. Ao contrário das passadeiras

comerciais, pequenos e precisos incrementos

de velocidade permitem uma melhor

segurança e monitorização da marcha sob a

orientação de profissionais. A velocidade da

correia, tão lenta como 0,48 km/h para

iniciantes, é ideal até para os utilizadores mais

limitados.

Recetor de frequência cardíaca incorporado

A série ReActiv incorpora uma interface de

utilizador com tecnologia de ponta e Bluetooth.

A frequência cardíaca podem ser

monitorizada em tempo real via Bluetooth com

bandas de peito de monitorização de

frequência cardíaca.

Protocolo de programa baseado em MET

A série ReActiv conta com um inovador

programa de MET que, para além de

apresentar o seu equivalente metabólico,

ajuda-o a manter a sua MET pretendida

ajustando automaticamente o grau. Os ajustes

de resistência ocorrem de acordo com a

entrada de watts do utilizador em tempo real.
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Especificações

Peso máximo do utilizador

lbs: 440

kg: 200

Alimentação CA

Volts: CA 100-120 V para América do Norte,

CA 200-240 V para EMEA

Correia/deck

polegadas: 22  x 60

cm: 56 x 153

Conformidade

Certificações: Classe CE SA, EN957, UL

(qualidade comercial)

Conetividade aplicável

ANT+

Bluetooth (FTMS)

Intervalo de grau

percentagem: - 5,0% a 15%

Especificações do motor

HP: 4

Intervalo de velocidade

mph: 0,3 a 12 em incrementos de 0,1

km/h: 0,48 a 20 em incrementos de 0,1

Superfície de caminhada

polegadas: 22x60

Porta USB

Carregamento: Sim (2,0 A)

Recetor FR incorporado

Tipo: ANT+, Bluetooth

CSAFE

SIM: -

Ventoinha

SIM: 3 níveis de velocidade

Pulsação da mão

SIM: -

Programas

Incluem: Personalizado, Montanha, Piloto

automático FC, Intervalo, Manual, MET,

Planalto, 5 K, Força aérea, Exército, Marinha,

CTT, Gerkin, FR 65%, FR 80%, Intervalo de FR,

Marines, Azul marinho, Peb, WFI

Velocidade de arranque

mph: 0,3

km/h: 0,48
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