
Stačias dviratis

ReActiv

PTE4000CU

Efektyvus ir patogus
Sklandus pedalų judėjimas ir pritaikyta padėtis

„4.0 U“ puikiai pritaikomas įvairiems naudotojų mobilumo poreikiams ir padeda naudotojams sustiprinti apatinę

kūno dalį bei pagerinti jos būklę. Su šiuo dviračiu užtikrinamas sklandus darbas bei didesnis patogumas,

naudojant vairą ir reguliuojamą sėdynę.

Naujoviškos programos

Išlaikykite pageidaujamą pulso dažnį

Intensyvumu pagrįsta programa, kurios etalonas yra MET

Didesnis patogumas

Suteikia stabilumo atliekant pratimus

Sėdynė reguliuojama vertikaliai ir horizontaliai

Kilnojamas ir nekenkiantis aplinkai

Dėl generatoriaus veikimas yra sklandesnis

Nereikia elektros. Minant tiekiama energija valdymo pultui

Intuityvaus ir lengvai naudojamo valdymo pulto dizainas

„Bluetooth“ ryšiu veikiantis imtuvas suderinamas su PD diržais

Geresnė naudotojo sąveika su LED ekranu ir aiškiu išdėstymu
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Ypatybės Specifikacijos

Ergonominis vairo dizainas

Vairo sąranka reguliuojama į priekį / atgal, taip

pat vertikaliai, kad būtų patogu nepriklausomai

nuo važiavimo padėties. Į viršų nukreiptas vairo

išlinkis naudojamas kaip dilbių atrama.

Kelių reguliuojamų padėčių sėdynė

Didelių matmenų sėdynė yra itin minkšta, kad

būtų patogu ir stabilu. Naudojant įvairias

reguliavimo padėtis, ji bus tobulai pritaikoma.

PD autopilotas

Programavimas pagal pulso dažnį vykdomas

palietus vieną mygtuką. Gydytojai gali nurodyti

pacientams tikslinį pulso dažnio diapazoną, o

programa sureguliuoja greitį ir įkalnę taip, kad

pulso dažnis atitiktų diapazono ribas.

Naudodamiesi įvairiomis iš anksto

nustatytomis programomis, naudotojai gali

rinktis įvairius pageidaujamus mankštos tipus.

Magnetinė pasipriešinimo sistema

Su magnetine pasipriešinimo sistema

važiuosite sklandžiai ir patogiai, taip pat bus

nuosekliai pritaikomi ir kartojami

pasipriešinimo lygiai. Naudojant šią sistemą

užtikrinamas tylus veikimas ir reikia mažiau

įprastos priežiūros, nes nėra stabdžių

kaladėlių, dėl kurių kaista ir trinasi smagratis.

Savarankiškai generuojama galia

Kadangi galia generuojama savarankiškai, „4.0

U“ galima pastatyti praktiškai bet kur

komercinėse ar paramedicinos patalpose. Be

to, ši energijos taupymo funkcija atitinka

ekologiškų įrenginių Europos standartus CE ir

EN957.

Metaboliniais ekvivalentais (MET) paremtas

programos protokolas

Serija „ReActiv“ pasižymi naujoviška MET

programa, kurioje ne tik rodomas metabolinis

ekvivalentas, bet ir automatiškai reguliuojant

pasipriešinimą padedama išlaikyti MET.

Pasipriešinimas keičiamas atsižvelgiant į

naudotojo generuojamą vatų įvestį realiuoju

laiku.

Įmontuotas pulso dažnio imtuvas

Serijoje „ReActiv“ įdiegta naujausia naudotojo

sąsaja ir yra „Bluetooth“ ryšys. Pulso dažnį

galima stebėti realiu laiku per „Bluetooth“,

naudojant pulso dažnio stebėjimo krūtinės

diržus.

Nauja išvaizda ir sąsaja

Naujame LED valdymo pulte yra lengvai

perskaitomas taškinės matricos ekranas, du

langai apačioje ir vienas žinučių langas virš

rodmenų. Jame rodomos kalorijos, atstumas,

pulsas ir daug indikatorių, priklausomai nuo

naudotojų programų pasirinkimų. Naudotojai

mato visą informaciją vienu žvilgtelėjimu. Su

tokiu išdėstymu galima intuityviai valdyti

lengvai atpažįstamą spalvų kontrastą ir

greitaisiais mygtukais perjungti kūno rengybos,

MET, PD programas bei kitus nustatymus.

Maks. naudotojo svoris

svar.: 350

kg: 159

Galia KS

Voltai: Generatorius

Atitiktis

Sertifikatai: CE klasė SA, EN957, UL

(komercinė klasė)

Stabdis

Tipas: Magnetinė pasipriešinimo sistema

Naudojamas ryšys

ANT+

„Bluetooth“ (FTMS)

USB jungtis

Įkrovimas: Ne

Priedų rinkinys

Reguliuojamas švaistiklis: Papildomai:

Įmontuotas PD imtuvas

Tipas: ANT+, „Bluetooth“

CSAFE

Taip: -

Ventiliatorius

Taip: 3 greičio lygiai

Rankos pulsas

Taip: -

Programos

įskaitant: Tinkinamas, Kalnas, PD

autopilotas, Intervalinė, Rankinis, MET,

Plynaukštė, VO2, PD 65 %, PD 80 %, PD

intervalinė

Pasipriešinimo

lygis: nuo 1 iki 40

Pasipriešinimas pradedant

vatai: 10

Darbo tempas

vatai: nuo 10 iki 750
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