
Cykel (upright bike)

ReActiv

PTE4000CU

Høj ydeevne og komfort
Blød pedalbevægelse og skræddersyet pasform

Model 4.0 U er fremragende til brugere med en bred vifte af mobilitet og den hjælper brugerne med at opnå

øget styrke i deres underkrop og forbedre deres kondition. Denne cykel leverer en behagelig bevægelse med

forbedret komfort i cykelstyret og med justérbart sæde.

Innovative programmer

Fasthold din ønskede puls

Intensitetsbaseret program - baseret på METs (Metabolic Equivalent of Task)

Forbedret komfort

Tilføjer stabilitet under træningen

Lodret og vandret sædejustering

Bærbar og miljøvenlig

Den interne generator bidrager til en glidende bevægelse

Ekstern strømforsyning ikke nødvendig. Pedalbevægelserne strømforsyner konsollen

Intuitivt og brugervenligt konsoldesign

Bluetooth-modtager er kompatibel med pulsbælter/pulsremme

LED-skærm og klart betjeningspanel forbedrer brugeroplevelsen



Cykel (upright bike) PTE4000CU/37

Vigtigste nyheder Specifikationer

Ergonomisk designet styr

Cykelstyret kan justeres bagud, forud og lodret

op og ned for at sikre en behagelig stilling -

uanset kørepositionen. Styrets yderste,

opadgående krumning fungerer som en

armstøtte.

Multijustérbart sæde

Det ekstra store sæde er polstret for komfort og

stabilitet. Adskillige justeringsmuligheder sikrer

præcis brugertilpasning.

Autopilot til puls

Pulsbaseret programmering kan gennemføres

ved tryk på én knap. Sundhedspersonale kan

vælge et specifikt pulsinterval for deres patient

- programmet vil da justere hastigheden og

inklinationen, således at pulsen bliver inden

for det ønskede interval. Et antal

forudindstillede programmer giver brugerne

mulighed for at vælge den træningstype, som

de ønsker.

Magnetisk belastningssystem

Det magnetiske belastningssystem giver en

behagelig og glidende kørsel - samt en

konstant tilpasning af belastningen. Det sikrer

også støjsvag drift og reducerer behovet for

regelmæssig vedligeholdelse, fordi der ikke er

bremseklodser, som skaber varme og friktion

på svinghjulet.

Selvgenerende strøm

Model 4.0 U kan, med sin interne

strømgenerator, placeres hvor som helst i et

kommercielt eller sundhedsfagligt center.

Denne energisparende funktion opfylder de

europæiske standarder CE og EN957 for

miljøbevidste centre.

METs baseret programprotokol

ReActiv-serien omfatter et nyskabende MET-

program, der ikke kun viser din metaboliske

ækvivalent, men også hjælper dig med at

opretholde den ønskede MET-værdi med

automatiske belastnigsjusteringer.

Belastningsjusteringerne sker på baggrund af

brugerens watt-ydelse i realtid.

Indbygget pulsmodtager

ReActiv-serien har en topmoderne

brugergrænseflade og Bluetooth.

Hjertefrekvens/puls kan måles i realtid via

pulsremme med Bluetooth.

Nyt udseende og ny grænseflade

Den nye LED-konsol leveres med en

letlæselig skærm, to vinduer nederst, og ét

meddelelsesvindue øverst med info om

kalorier, distance, puls og mange oplysninger i

henhold til brugernes programvalg. Brugerne

kan få alle disse oplysninger på én gang.

Betjeningspanelet muliggør intuitiv betjening

med let genkendelige farver og quick-knapper,

der hurtigt kan skifte mellem fitness, METs,

hjertefrekvensprogrammer og meget mere.

Max. brugervægt

lbs: 350

kg: 159

Spændingsforsyning

Volt: Generator

Overensstemmelse

Certificeringer: CE klasse SA, EN957, UL

(kommerciel anvendelse)

Bremse

Type: Magnetisk belastningssystem

Forbindelsesmuligheder

ANT+

Bluetooth (FTMS)

USB-port

Opladning: Nej

Tilbehørssæt

Justérbar krankarm: Ekstra tilbehør

Indbygget pulsmodtager

Type: ANT+, Bluetooth

CSAFE

Ja: -

Blæser

Ja: 3 hastighedsniveauer

Håndpuls

Ja: -

Programmer

omfatter: Brugertilpasset, Bakke, Autopilot til

puls, Interval, Manuel, METs, Niveau, VO2,

Puls 65%, Puls 80%, Pulsinterval

Belastnings-

niveau: 1 til 40

Startbelastning

watt: 10

Belastningsinterval

watt: 10 til 750

 

 

© 2020 Koninklijke Philips N.V.

Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden

varsel. Varemærker tilhører

Koninklijke Philips N.V. eller deres

respektive ejere.

Udgivelsesdato

2020‑08‑27

Version: 12.2.5

12 NC: 8670 001 61284

EAN: 87 12581 76125 7

www.philips.com

http://www.philips.com/

