
Löpband

ReActiv

PTE4000CT

Håller i mil efter mil
Robust konstruktion med avancerade program

4.0 T uppfyller en mängd olika användarbehov jämfört med vanliga löpband. Med förlängda räcken, lutning

uppåt och nedåt, låg starthastighet och innovativa program är den här modellen mångsidig och tillförlitligt

byggd för kommersiella användningsområden.

Innovativa program

Upprätthåll önskad puls

Intensitetsbaserat program som använder METs som referens

Säkerhet möter komfort

Räcken hela vägen maximerar säkerheten

Börja från 0,48 km/h med exakta steg om 0,1 km/h

Mångsidig för ett brett utbud av användarrörlighet

Främre och bakre motorer möjliggör promenader både uppför och nedför

Intuitiv och lättanvänd konsoldesign

Bluetooth-baserad mottagare som är kompatibel med pulsband

Intuitiv, lättläst skärm USB-laddning för telefoner
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Funktioner

Nytt utseende och gränssnitt

Den nya LED-konsolen har en stor, lättläst

punktmatrisskärm och tre fönster för avläsning.

Detta inkluderar många indikatorer enligt

användarnas programval. Användare kan få en

översikt över all information på ett ögonblick.

Överlägget ger intuitiv användning med

färgkontrast som är lätt att identifiera och

snabbknappar för att växla mellan träning,

METs, pulsprogram och mycket mer. USB-

porten ger även möjlighet till droppladdning för

mobiltelefoner.

Dubbla lyftmotorer

Med lyftmotorer både fram och bak kopierar

promenadytan verklig uppför- och

nedförträning för att aktivera andra

muskelgrupper och senor än dem som används

vid vanliga promenader. Lutningen uppför och

nedför kan justeras i steg om 0,5 procent för att

finjustera programmet.

Längre räcken

Det här löpbandet är perfekt för användare som

har problem med balans, koordination och

rörlighet, eller personer som känner sig något

osäkra på ett löpband. Räckena är hela 60 tum

långa för ökad balans och bättre

självförtroende.

Autopilot för puls

Pulsbaserad programmering är tillgänglig med

bara en knapptryckning. Kliniker kan tilldela

patienter en pulsmålzon och programmet

justerar då hastighet och lutning så att

patienten håller sig inom den zonen. En

mängd olika förinställda program ger

användare flera olika val för den typ av träning

de är ute efter.

Små hastighetsökningar

Små hastighetsökningar gör det här löpbandet

perfekt för användare i alla åldrar samt för

användare som försöker rehabilitera sig genom

fysisk aktivitet. Till skillnad från kommersiella

löpband ger exakta och små

hastighetsökningar ökad säkerhet och

övervakning av patientens sätt att gå under

vägledning av vårdpersonal. Bandets

hastighet, så låg som 0,48 km/h till att börja

med, gör att det passar även den mest

otränade användaren.

Inbyggd pulsmottagare

ReActiv-serien innefattar ett toppmodernt

användargränssnitt och Bluetooth. Pulsen kan

spåras i realtid via Bluetooth med pulsband

över bröstet.

METs-baserat programprotokoll

ReActiv-serien har ett innovativt METs-program

som inte bara visar din metaboliska

motsvarighet, utan även hjälper dig att

bibehålla önskad METs genom automatiserade

gradjusteringar. Motståndsjusteringar sker

enligt användarens wattinmatning i realtid.
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Specifikationer

Max användarvikt

lbs: 440

kg: 200

Ström AC

Volt: AC 100–120 V för Nordamerika, AC 200–

240 V för EMEA

Rem/däck

tum: 22   x 60

cm: 56 x 153

Uppfylla krav

Certifieringar: CE-klass SA, EN957, UL

(kommersiell klassning)

Gällande anslutning

ANT+

Bluetooth (FTMS)

Lutningsintervall

procenttal: −5,0 till 15 %

Motorspecifikationer

HP: 4

Hastighetsintervall

mph: 0,3 till 12 med ökning på 0,1

km/h: 0,48 till 20 med ökning på 0,1

Promenadyta

tum: 22 x 60

USB-port

Laddning: Ja (2,0 A)

Inbyggd pulsmottagare

Typ: ANT+, Bluetooth

CSAFE

Ja: -

Fläkt

Ja: 3 hastighetsnivåer

Handpuls

Ja: -

Program

omfattar: Anpassat, Backe, Autopilot för puls,

Intervall, Manuell, METs, Platå, 5 K, Air force,

Army, Coast guard, CTT, Gerkin, Puls 65 %,

Puls 80 %, Pulsintervall, Marines, Marinblå,

Peb, WFI

Starthastighet

mph: 0,3

km/h: 0,48
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