
Rower pionowy

ReActiv

PTE4000CU

Zapewnia wydajność i wygodę
Płynny ruch pedałów i doskonałe dopasowanie

Model 4.0 U doskonale nadaje się do pracy nad różnymi typami ruchu i pomaga wzmocnić i wyćwiczyć dolne

partie ciała. Rower zapewnia płynne działanie i większy komfort trzymania kierownicy oraz regulowane

siedzisko.

Innowacyjne programy

Utrzymaj żądane tętno

Intensywność programów oparta na wzorze ekwiwalentów metabolicznych (MET)

Większa wygoda

Większa stabilność podczas ćwiczeń

Regulacja siedziska w pionie i w poziomie

Przenośny i przyjazny dla środowiska

Generator przyczynia się do bardziej płynnej pracy

Nie jest potrzebne zasilanie. Ruch pedałów zasila konsolę

Intuicyjna obsługa konsoli

Odbiornik Bluetooth jest zgodny z paskami do pomiaru tętna

Wyświetlacz LED i przezroczysta nakładka zwiększają możliwości interakcji z użytkownikiem



Rower pionowy PTE4000CU/37

Zalety Dane techniczne

Ergonomiczny kształt kierownicy

Kierownicę można przesuwać do przodu i do

tyłu oraz w pionie, aby zapewnić wygodne

dopasowanie niezależnie od pozycji podczas

jazdy. Górna krzywizna ramy służy jako oparcie

przedramienia.

Siedzisko regulowane w wielu płaszczyznach

Powiększone siedzisko jest mocno wyściełane,

co zapewnia wygodę i stabilność. Liczne opcje

regulacji zapewniają dokładne dopasowanie.

Automatyczny wskaźnik tętna

Programowanie oparte na tętnie jest dostępne

za naciśnięciem jednego przycisku. Lekarze

mogą przypisać pacjentom docelowy zakres

tętna, a program odpowiednio dostosowuje

prędkość i nachylenie tak, aby pacjent

pozostał w tej strefie. Szeroki wybór wstępnie

ustawionych programów daje użytkownikom

możliwość wyboru odpowiedniego rodzaju

ćwiczeń.

Magnetyczny system oporu

Magnetyczny system oporu zapewnia płynną i

wygodną jazdę, a także konsekwentne

stosowanie i replikację poziomów oporu.

Zapewnia również cichą pracę i zmniejsza

konieczność wykonywania rutynowych

czynności konserwacyjnych, ponieważ nie

występują klocki hamulcowe, które wytwarzają

ciepło i tarcie na kole zamachowym.

Samodzielne wytwarzanie mocy

Dzięki samodzielnemu wytwarzaniu mocy

można umieścić model 4.0 U praktycznie w

dowolnym miejscu na terenie obiektu

komercyjnego lub placówki medycznej. Ta

funkcja oszczędzania energii spełnia również

normy europejskie, CE i EN957 dla placówek

dbających o środowisko.

Protokół programowy oparty na

ekwiwalentach metabolicznych (MET)

Seria ReActiv obejmuje innowacyjny program

MET, który nie tylko wyświetla ekwiwalent

metaboliczny, ale także pomaga w utrzymaniu

pożądanych wskaźników poprzez

automatyczne dostosowanie oporu. Regulacja

rezystancji odbywa się na bieżąco w

zależności od poboru mocy.

Wbudowany odbiornik tętna

Seria ReActiv obejmuje nowoczesny interfejs

użytkownika i technologię Bluetooth. Tętno

można monitorować w czasie rzeczywistym za

pomocą połączenia Bluetooth i pasków do

pomiaru tętna na klatce piersiowej.

Nowy wygląd i interfejs

Nowa konsola LED jest wyposażona w

czytelny wyświetlacz z matrycą punktową, dwa

okna na dole i jedno okno na górze do

odczytu. Przedstawiają one kalorie, odległość,

tętno i wiele wskaźników w zależności od

wybranych programów, aby użytkownik ma

łatwy podgląd wszystkich informacji. Układ

umożliwia intuicyjną obsługę dzięki

kontrastowi kolorów i szybkim przyciskom do

przełączania między trybami Fitness, MET,

tętna (HR) i innymi.

Rozwiązania do fizjoterapii

Typy: ReActiv

Maksymalna waga użytkownika

funty: 350

kg: 159

Zasilanie AC

V: Generator

Zgodność

Certyfikaty: CE klasa SA, EN957, UL (klasa

komercyjna)

Światło stop

Typ: Magnetyczny system oporu

Odpowiednie połączenia

ANT+

Bluetooth (FTMS)

Port USB

Ładowanie: Nie

Zestaw akcesoriów

Regulowane ramię korby: Opcjonalne

Wbudowany odbiornik tętna

Typ: ANT+, Bluetooth

CSAFE

Tak: -

Wentylator

Tak: 3 poziomy prędkości

Pomiar pulsu z dłoni

Tak: -

Programy

obejmują: Niestandardowy, Podbieg,

Automatyczny wskaźnik tętna, Interwałowy,

Ręczny, MET, Płaskowyż, VO2, Tętno 65%,

Tętno 80%, Zmienne tętno

Poziom

oporu: od 1 do 40

Opór początkowy

W: 10

Tempo pracy

W: od 10 do 750
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