
Sykkel (upright bike)

ReActiv

PTE4000CU

Høy ytelse og komfort
Myk pedalbevegelse og skreddersydd passform

Model 4.0 U er utmerket for brukere med et bredt spekter av mobilitet, og det hjelper brukerne med å oppnå økt

styrke i underkroppen og forbedre kondisjonen. Denne sykkelen leverer en behagelig bevegelse med forbedret

komfort i sykkelstyret og med justerbart sete.

Innovative programmer

Oppretthold ønsket puls

Intensitetsbasert program - basert på METs (Metabolic Equivalent of Task)

Forbedret komfort

Tilfører stabilitet under trening

Loddrett og vannrett setejustering

Bærbar og miljøvennlig

Den interne generatoren bidrar til en jevn bevegelse

Ekstern strømforsyning ikke nødvendig. Pedalbevegelsene strømforsyner konsollen

Intuitiv og brukervennlig konsolldesign

Bluetooth-mottaker er kompatibel med pulsbelter / pulsstropper

LED-skjerm og tydelig kontrollpanel forbedrer brukeropplevelsen



Sykkel (upright bike) PTE4000CU/37

Høydepunkter Spesifikasjoner

Ergonomisk designet styr

Sykkelstyret kan justeres bakover, fremover og

loddrett opp og ned for å sikre en komfortabel

stilling - uansett kjøreposisjon. Styrets ytre,

oppadgående krumning fungerer som en

armstøtte.

Multijusterbart sete

Det ekstra store setet er polstret for komfort og

stabilitet. Flere justeringsmuligheter sikrer

nøyaktig brukertilpasning.

Autopilot til puls

Pulsbasert programmering kan utføres med et

tastetrykk. Helsepersonell kan velge et

spesifikt pulsintervall for pasienten -

programmet justerer deretter hastigheten og

helningen slik at pulsen holder seg innenfor

ønsket område. Flere forhåndsinnstilte

programmer gir brukere muligheten for å velge

hvilken type trening de ønsker.

Magnetisk belastningssystem

Det magnetiske belastningssystemet gir en

behagelig og jevn kjøring - samt en konstant

tilpasning av belastningen. Dette sikrer også

stille drift og reduserer behovet for regelmessig

vedlikehold fordi bremseklosser ikke er der til å

skape varme og friksjon på svinghjulet.

Selvgenererende strøm

Model 4.0 R kan med sin interne

strømgenerator plasseres hvor som helst i et

kommersielt eller helsefaglig senter. Denne

energisparende funksjonen samsvarer med

europeiske standarder CE og EN957 for

miljøbevisste sentre.

METs basert programprotokoll

ReActiv-serien inkluderer et innovativt MET-

program som ikke bare viser din metabolsk

ekvivalent, men hjelper deg også med å

opprettholde ønsket MET-verdi med

automatiske justeringer på belastningen.

Justeringer på belastningen er basert på

brukerens watt-ytelse i sanntid.

Innebygd pulsmottaker

ReActiv-serien har en toppmoderne

brukergrensesnitt og Bluetooth.

Hjertefrekvens/puls kan måles i sanntid via

pulsmåler med Bluetooth.

Nytt utseende og nytt grensesnitt

Den nye LED-konsollen kommer med en

lettlest skjerm, to vinduer nederst, og ett

varselvindu øverst med info om kalorier,

avstand, puls og mye informasjon i henhold til

brukernes programvalg. Brukere kan få all

denne informasjonen samtidig. Kontrollpanelet

muliggjør intuitiv betjening med lett

gjenkjennelige farger og hurtigknapper som

raskt kan skifte mellom fitness, METs,

hjertefrekvensprogrammer og mye mer.

Maks. brukervekt

Pund (lbs): 350

kg: 159

Spenningsforsyning

Volt: Generator

Samsvar

Sertifiseringer: CE-klasse SA, EN957, UL

(kommersiell bruk)

Brems

Type: Magnetisk belastningssystem

Tilkoblingsalternativer

ANT+

Bluetooth (FTMS)

USB-port

Lading: Nei

Tilbehørssett

Justerbar krankarm: Valgfritt

Innebygd pulsmottaker

Type: ANT+, Bluetooth

CSAFE

Ja: -

Vifte

Ja: 3 hastighetsnivåer

Håndpuls

Ja: -

Programmer

omfatter: Brukertilpasset, Bakke, Autopilot for

puls, Intervall, Manuell, METs, Nivå, VO2,

Puls 65%, Puls 80%, Pulsintervall

Belastnings-

nivå: 1 til 40

Startbelastning

watt: 10

Belastningsintervall

watt: 10 til 750
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