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Meerdere aanpassingen voor een gepersonaliseerde training
Doe oefeningen op maat
De 7.0 T combineert vele veelzijdige functies die een arts nodig heeft om patiënten een gerust gevoel te geven
bij revalidatie en verbetering. Zorgverleners kunnen zowel essentiële functies als vele aanpasbare opties
gebruiken.
Veiligheid en comfort
Parallelle staven kunnen omhoog, omlaag en in de breedte worden versteld voor de veiligheid
De opstaptrede maakt toegang tot het deck gemakkelijker
Zinvolle statistieken
Gegevens registreren de patiëntprestaties
Het programma meet de staplengte aan de rechter- en linkerkant
Duurzaam en betrouwbaar
De band en het deck zijn onderhoudsarm
Deze krachtige motor is bidirectioneel
Innovatieve programma's
Er zijn meerdere aanpasbare en standaardprogramma's beschikbaar
Motoren vormen een platform voor het bewandelen van een helling of een daling
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Kenmerken
Verstelbare parallelle staven

kunnen zich interactief aanpassen aan de
kenmerken van patiënten door gebruik te
maken van invoergegevens zoals gewicht en
geslacht als basis om hun revalidatie te
maximaliseren.
Downloadbare gegevens
Work-outgegevens kunnen rechtstreeks naar
een computer worden gedownload via een
USB-verbinding.

De verwijderbare parallelle staven bieden
ondersteuning via leuningen voor extra
veiligheid van de patiënt. Door aanpassingen
zijn ze ook geschikt voor gebruikers van
verschillende hoogtes en ﬁtnessvaardigheden.
De balken zijn 63,5 cm (25") tot 89 cm (35")
hoog, 51 cm (20") tot 78,5 cm (31") breed en de
lengte loopt door tot de volledige lengte van
het deck.
Console

Motoren voor helling en daling
Met twee tilmotoren (één aan de voorkant en
de andere aan de achterkant) kunnen
therapeuten een patiënt een helling op en af
laten lopen. Een draagstel kan worden gebruikt
om patiënten minder inspannende, oefeningen
zonder gewicht te laten uitvoeren. Met dit soort
oefeningen kan het onderste deel van het
lichaam beter worden verplaatst zonder dat de
patiënt zijn of haar volledige lichaamsgewicht
op de loopband draagt. Het deck kan worden
verhoogd voor ongewogen oefeningen.
Verwijderbare opstaptrede

Deze gebruiksvriendelijke console heeft vele
functies en geeft belangrijke workoutgegevens weer en downloadt deze.
Feedbackvensters geven MET's, symmetrie,
cadans, staplengte, stappen en tempo weer. U
kunt eenvoudig vooraf ingestelde of
programmeerbare modi selecteren voor
diverse, veelzijdige routines. Programma's

De verwijderbare opstaptrede biedt een lagere
opstaphoogte voor mensen die meer stabiliteit
nodig hebben om op en van de loopband te

stappen. Dit is ideaal voor personen die geen
grote stap kunnen zetten, zoals personen met
balansbeperkingen, een kleiner
bewegingsbereik of oudere volwassenen.
Zelfsmerend deck
Het brede, ruime stapoppervlak van 56 cm
(22") x 152,5 cm (60") heeft een zelfsmerend
deck voor een onderhoudsarme werking.
Toerentalmotor
De 3.0 pk-motor voor continue gebruik gaat
vooruit van 0 tot 16 km/u en achteruit tot 5
km/u. Achterwaarts lopen is handig voor het
trainen van spieren die normaal niet worden
belast bij voorwaarts lopen. Kleine
snelheidsstappen kunnen eenvoudig worden
doorgevoerd voor patiënten onder alle
omstandigheden en van alle leeftijden.
Symmetrieprogramma
Voor therapeuten waarvan patiënten last
hebben van een ongelijke tred, kan de lengte
van de linker- en rechterstap worden gemeten
om de voortgang vast te leggen. Therapeuten
kunnen gebruikmaken van zowel graﬁsche als
numerieke metingen die op het scherm worden
weergegeven voor nauwkeurige referenties.

Loopband

PTE7000MT/37

Speciﬁcaties
Naleving
Certiﬁceringen: CAN/CSA-C22.2 Nr. 606011:14, ANSI/AAMI, ES60601-1:2005+A2 (R2012)
+A1, CE-conformiteit tot EN60601-1 EMC,
Voldoet aan EN 60601-1-2, CE MDD
93/42/EEC klasse I
Maximaal gewicht van gebruiker
lbs: 440
kg: 200

Loopoppervlak
inch: 22 x 60
cm: 152,5 x 56
Opstaphoogte
inch: 4,5" naar opstap, 9,5" naar deck
cm: 11,5 cm naar opstap, 24,13 cm naar deck
AC-vermogen
Volt: 115 volt AC, 60 Hz, 20 amps, NEMA 520P

Nettogewicht
kg: 174 (A), 51 (B)
lbs: 112,9 (B), 384 (A)

Bereik stappen
percentage: -10% tot 15%

Totale afmetingen
inch: 83,7 x 56,7 x 55
cm: 213 x 1440 x 140

Bereik snelheid
km/u: -5 tot 16 in stappen van 0,1
mph: -3 tot 10 in stappen van 0,1

© 2020 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Publicatiedatum
2020‑03‑12
Versie: 15.3.1

Speciﬁcaties kunnen zonder
voorafgaande kennisgeving worden
gewijzigd. Handelsmerken zijn het
eigendom van Koninklijke Philips N.V.
en hun respectieve eigenaren.

12 NC: 8670 001 57736
EAN: 87 12581 75659 8
www.philips.com

Motorspeciﬁcaties
HP: 3
CSAFE
Ja: Ventilator
Ja: Programma's
inclusief: Custom, HR, Interval, Handmatig,
Plateau, Symmetrie, VO2
Startsnelheid
Ja: -

